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Make SIMPLE, be MODERN

การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล



การพฒันาระบบราชการและการบรกิารภาครฐัยคุดจิทิลั

ความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันาการบรกิารภาครฐัสูย่คุดจิทิลั

- ความสมัพันธใ์นเชงิการบรหิารภาครัฐ กรอบกฎหมาย กรอบนโยบาย และยทุธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง

- ประเทศไทยอยูท่ีจ่ดุใด

แนวทางการยกระดบัการพฒันางานบรกิารภาครฐัและบทบาทของส านกังาน ก.พ.ร.

แนวคดิการยกระดบัประสทิธภิาพและบรูณาการงานบรกิารภาครฐั

- โครงการบรูณาการงานบรกิารภาครัฐใหม้ปีระสทิธภิาพ

- การด าเนนิการตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก และการยกระดับความยากงา่ยในการประกอบธรุกจิ

ตามหลักเกณฑข์องธนาคารโลก 

แนวทางการพฒันาระบบบรกิารเพือ่อ านวยความสะดวกแกก่ลุม่ลกูคา้ภาครฐั  3 กลุม่หลกั

กรณีศกึษาจากประเทศผูน้ าทีม่กีารใหบ้รกิารภาครฐัทีเ่ป็นเลศิ
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ความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันาการบรกิารภาครฐัสูย่คุดจิทิลั

นอกจากการปรบัเปลีย่นจากภายใน ท ัง้จากกรอบกฎหมาย และกรอบนโยบายทีท่ าใหห้นว่ยงานภาครฐั

ตอ้งยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิารไปสูร่ฐับาลดจิทิลัแลว้ แรงกดดนัและความทา้ทายจากภายนอกยงั

เป็นอกีปจัจยัส าคญัทีต่อ้งเรง่การพฒันาใหเ้ร็วขึน้
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ความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันาการบรกิารภาครฐัสูย่คุดจิทิลั

ความสมัพนัธข์องแนวนโยบายกบัการยกระดบัไปสูร่ฐับาลดจิทิลั: แนวนโยบายหลกัระดบัชาติ

การพฒันาและขบัเคลือ่นรฐับาลดจิทิลัจ าเป็นตอ้งมกีารก าหนดเป้าหมายและทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรร์ะดบัชาติ

ทีม่า: แผนพัฒนารัฐบาลดจิทิัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) 4



ความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันาการบรกิารภาครฐัสูย่คุดจิทิลั

ความสมัพนัธข์องแนวนโยบายกบัการยกระดบัไปสูร่ฐับาลดจิทิลั: วสิยัทศันข์องการพฒันารฐับาลดจิทิลั

“ใน 3 ปีขา้งหนา้ ภาครฐัไทยจะยกระดบัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั ทีม่กีารบรูณาการระหวา่งหนว่ยงาน 
มกีารด าเนนิงานแบบอจัฉรยิะ ใหบ้รกิารโดยมปีระชาชนเป็นศนูยก์ลาง และขบัเคลือ่นใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งแทจ้รงิ” 

การยกระดับขดีความสามารถเชงิดจิทิัลของภาครัฐไทยสูก่ารเป็นรัฐบาลดจิทิัล ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานขององคป์ระกอบหลักสาคัญ 4 ประการ ไดแ้ก ่การบรูณาการภาครัฐ (Government Integration) 
การด าเนนิงานแบบอัจฉรยิะ (Smart Operations) การใหบ้รกิารโดยมปีระชาชนเป็นศนูยก์ลาง (Citizen-centric Services) และการสนับสนุนใหเ้กดิการขับเคลือ่นไปสูก่ารเปลีย่นแปลง (Driven Transformation) 

ทีม่า: แผนพัฒนารัฐบาลดจิทิัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) 5



ความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันาการบรกิารภาครฐัสูย่คุดจิทิลั

ความสมัพนัธข์องแนวนโยบายกบัการยกระดบัไปสูร่ฐับาลดจิทิลั: ยทุธศาสตรก์ารพฒันารฐับาลดจิทิลั

ทีม่า: แผนพัฒนารัฐบาลดจิทิัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) 6



ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทีเ่ก ีย่วขอ้งกบังานบรกิารภาครฐั

• (รา่ง)ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี: การพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐเป็นหนึง่ในประเด็นหลัก

• แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการไทย  2556 - 2561

• ยกระดบัองคก์ารสูค่วามเป็นเลศิ

• สรา้งความเป็นเลศิในการใหบ้รกิารประชาชน

• พัฒนาองคก์ารใหม้ขีดีสมรรถนะสงู ทันสมัย

• เพิม่ประสทิธภิาพหารบรหิารสนิทรัพยใ์หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

• การวางระบบการบรหิารงานแบบบรูณาการ

• พฒันาอยา่งย ัง่ยนื

• สง่เสรมิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงแบบรว่มมอืกัน ภาครัฐ ภาคเอกชน

• ยกระดับความโปรง่ใสในการบรหิารราชการแผน่ดนิ

• กา้วสูส่ากล

• สรา้งความพรอ้มเพือ่เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 7



ความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันาการบรกิารภาครฐัสูย่คุดจิทิลั

ประเทศไทยอยูท่ ีจ่ดุใดของการพฒันา
• 1,2 คะแนนขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (GCI) โดย World Economics Forum อนัดับของ

ประเทศไทยมแีนวโนม้ลดลงแมว้า่ยงัอยูใ่น 40 ประเทศแรก นอกจากนีร้ายงานยงัระบวุา่ใน 5 ประเทศ การ
ขาดประสทิธภิาพภาครัฐยงัคงเป็นปัญหาส าคญัของภาคธรุกจิ

• 3,4 ความยากงา่ยในการประกอบธรุกจิ (EoDB) โดยธนาคารโลก ท าใหเ้ห็นวา่คะแนน DTF ของไทยยงัไม่
มแีนวโนม้จะเหนอืกวา่คูแ่ขง่ได ้และธนาคารโลกชีใ้หเ้ห็นวา่ ยงัมชีอ่งวา่งในการพัฒนารัฐบาล
อเิล็กทรอนกิสอ์กีมากเมือ่เทยีบกบัประเทศในแถบ OECD

• 5,6 ระดับการพัฒนารัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์โดย UNDP ชีใ้หเ้ห็นวา่ ระดับการพัฒนาของรัฐบาล
อเิล็กทรอนกิสม์อีตัราการพัฒนาทีช่า้กวา่ประเทศคูแ่ขง่อยา่งมาก และยงัมกีารพัฒนาบรกิารแบบ online 
service ทีล่ดลงอกีดว้ย

Global Competitiveness Index by WEF Ease of Doing Business by World Bank E-gov development index by UNDP
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แนวทางการยกระดบัการพฒันางานบรกิารภาครฐัและบทบาทของส านกังาน ก.พ.ร.

รฐับาลดจิทิลักบัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่เีพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื
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แนวทางการยกระดบัการพฒันางานบรกิารภาครฐัและบทบาทของส านกังาน ก.พ.ร.

• Government Service Framework : กรอบการใหบ้รกิาร
ภาครัฐแบง่เป็น 2 สว่นคอื การสง่มอบบรกิาร 
และการบรหิารงานบรกิาร

• เป็นวงจรการใหบ้รกิารคอื ใหข้อ้มลู ใหบ้รกิาร รับฟังขอ้มลู
ยอ้นกลับ และก ากบัดแูลและพัฒนา

• ถอืเป็นหลักส าคัญในการวางแผนการพัฒนาบรกิารภาครัฐ 
เพือ่ใหส้ามารถจัดกลุม่การพัฒนางานบรกิารใหถ้กูตอ้ง

• ยดึลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง

Government Service Framework 
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WHY ทีม่า: เสยีงสะทอ้นภายในจากภาคธุรกจิ และประชาชน

เสยีงสะทอ้น

จากภาคธรุกจิ

และประชาชน

ขาดความชดัเจน
เกีย่วกบัข ัน้ตอนทีซ่บัซอ้น

ขอขอ้มลู/เอกสาร
จ านวนมากทีภ่าครฐั

มอียูแ่ลว้

ตดิตามสถานะไดย้าก
ขาดการป้องกนั

ความเสีย่งตอ่การทจุรติ

บรกิารใชเ้วลานาน
และขาดกรอบเวลา

ทีช่ดัเจน

ไมส่ะดวกเพราะ

ตอ้งตดิตอ่หลายหนว่ยงาน

และตอ้งมาดว้ยตนเอง

1 2

43

65

ตลอดชว่งชวีติของประชาชน และตลอดวงจรธรุกจิ รวมถงึนักท่องเทีย่ว ทีต่อ้งสัมผัสหรอืใชบ้รกิารภาครัฐ มักประสบปัญหาความไมส่ะดวก และมคีวามล าบากใน

การรับบรกิาร ซึง่ไม่สอดคลอ้งกับความตอ้งการและรูปแบบของความเป็นจรงิ โดยจากมุมมองและเสยีงสะทอ้นของผูรั้บบรกิาร ไดแ้ก่ ประชาชน นักธุรกจิ และ

นักทอ่งเทีย่ว จ าแนกปัญหาส าคัญ ๆ ของการใหบ้รกิารภาครัฐได ้6 ขอ้หลัก ๆ
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การปรบัปรงุบรกิารภาครฐัของไทยโดยใชห้ลกัการ 8 ประการ (8 Guiding Principles)

การยกระดับบรกิารภาครัฐตอ้งก าหนดหลักการและแนวทางทีช่ดัเจนเพือ่เป็นหลักพืน้ฐานในการออกแบบและพัฒนาบรกิารภาครัฐทัง้ระบบ

TRANSFORMING GOVERNMENT SERVICE DELIVERY

TRANSFORMING CUSTOMER EXPERIENCE

THAILAND GATEWAY

…to your Customer Centric Government

ชอ่งทางการบรกิาร

สะดวกทนัสมยั

(Convenient & 

Modern Channels)

พฒันางานบรกิารใหด้ ี

ข ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

(Continuous 

Improvement)

ขอ้มลูเขา้ใจงา่ยและ

สอดคลอ้งกนัทกุ

ชอ่งทาง

(Clear and Consistent 

Information)

ลดการใชเ้อกสาร และ

ไมข่อขอ้มลูทีภ่าครฐัมี

อยูแ่ลว้

(Ask for less)

บรกิารเบ็ดเสร็จ ณ จดุ

เดยีวโดยไมต่อ้งตดิตอ่

หลายหนว่ยงาน

(End-to-End Processing)

มกีรอบเวลาและ

มาตรฐานในการ

ใหบ้รกิารทีช่ดัเจน

(Commitment to 

Service Delivery)

ลดความเสีย่ง

ของการทจุรติ

(Reduce Corruption Risk)

ตอบสนองตอ่ขอ้

รอ้งเรยีนและ

ด าเนนิการแกไ้ขอยา่ง

รวดเร็ว

(Action on Feedback)

1 2 3 4

5 6 7 8

แบง่ลกูคา้ออกเป็น 3 กลุม่คอื ประชาชน ภาคธรุกจิ และนกัทอ่งเทีย่ว 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีต่า่งกนั 12



ปญัหาของประชาชนในการตดิตอ่รบับรกิารภาครฐั ตลอดชว่งชวีติ

...ปัญหาหลักของประชาชนคอืภาระในการเดนิทางมาตดิตอ่หน่วยงานราชการดว้ยตนเองและใชเ้อกสารจ านวนมากในการขอรับบรกิารจากภาครัฐ...

เด็กแรกเกดิ-
ปฐมวยั

1) เกดิ 3) ท าบตัรประชาชน

วยัรุน่นกัศกึษา

5) สมคัรเรยีนตอ่

วยัท างาน

6) สมคัรงาน

เด็กนกัเรยีน ผูส้งูอายุ

7) รบัเงนิบ าเหน็จบ านาญ

โรงพยาบาล โรงเรยีน มหาวทิยาลยัส านกังานเขต ทีท่ างาน

2) แจง้เกดิ/เพิม่ชือ่ในทะเบยีนบา้น 4) สมคัรเรยีน

vii ii iiiii iii iii iv v iii iv v iii iv viiiii

ii iii ivi

ใบหลกัฐานการเกดิ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น บตัรประชาชน

v

ใบรบัรองผลการเรยีน

vi

วฒุกิารศกึษา

vii

หนงัสอืรบัรองการท างาน
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แนวคดิ : การยกระดบัประสทิธภิาพและบรูณาการงานบรกิารประชาชน

การเกดิ

• รับสตูบิตัรทีโ่รงพยาบาล

ทันททีีเ่กดิ

• เพิม่ชือ่ในทะเบยีนบา้น

โดยอตัโนมตัหิรอื online

การเขา้ถงึบรกิาร

Single ID, Single 
Number, Single Portal

ประชาชนสามารถรับ

บรกิารทกุอยา่งโดย

• ใชเ้ลขบตัรประชาชน

• ผา่นหมายเลขเดยีว 

(เชน่ 1111)

• ผา่นเว็บไซตเ์ดยีว

การรบัเงนิชว่ยเหลอื

• ประชาชนไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืตรงโดยไมต่อ้งท าเรือ่ง

ขอ เนือ่งจากมกีารประเมนิผลขอ้มลูตา่งๆทีภ่าครัฐมี

อยูแ่ลว้

การจา่ยภาษี

• บรกิารค านวณและเสยี

ภาษีอตัโนมตัโิดยการ

ตัดเงนิจากบญัชเีงนิฝาก

การแจง้การตาย

• สามารถแจง้การตาย

ออนไลน ์โดยไมต่อ้ง

มาทีส่ านักงานภาครัฐ

• แจง้ตายเพยีงครัง้

เดยีว ไมจ่ าเป็นตอ้ง

ท าเรือ่งกบัหน่วยงาน

ภาครัฐอืน่ (เชน่ 

ประกนัสงัคม ภาษี 

ฯลฯ)

ความปลอดภยัของ

ประชาชน

• แจง้ความและตดิตาม

สถานะผา่น call 

center และระบบ 

online

• จา่ยคา่ปรับไดส้ะดวก

รวดเร็วผา่นหลาย

ชอ่งทาง

การหางาน

• บรกิารสง่เสรมิการเรยีนและการฝึกฝนวชิาชพีทีเ่ป็นที่

ตอ้งการในตลาดแรงงาน

• บรกิารจัดหางานทีเ่หมาะสมกบัคณุสมบตัแิละ

ความสามารถของผูว้า่งงาน

การศกึษา

• เด็กนักเรยีนสามารถสมคัรและตรวจผลการสอบเขา้

โรงเรยีนภาครัฐทัง้หมดไดผ้า่นหลายชอ่งทาง

• สถาบนัการศกึษาและนายจา้งสามารถเขา้ถงึผลการ

เรยีนผา่นระบบกลาง เมือ่ไดรั้บการยนิยอม

เด็กแรกเกดิ-
ปฐมวยั

วยัรุน่นกัศกึษา วยัท างานเด็กนกัเรยีน ผูส้งูอายุ

ใช ้Guiding Principle ในการยกรับบรกิารส าหรับประชาชนทัง้ชว่งชวีติ โดยเป้าหมายคอืการลดกระบวนการทีซ่บัซอ้น และเอกสารทีใ่ช ้รวมทัง้ลดภาระการเดนิทางของประชาชน...
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ปญัหาของภาคธุรกจิในการตดิตอ่กบัภาครฐั ตลอดวงจรธุรกจิ

...เชน่เดยีวกับภาคธรุกจิทีต่อ้งตดิตอ่หน่วยงานราชการหลายแหง่ และการขอใบอนุญาตสว่นใหญข่าดความชดัเจนในดา้นระยะเวลาและกรอบการพจิารณา...

ผูป้ระกอบการตอ้งตดิตอ่หลายหน่วยงานเพือ่จดทะเบยีนธรุกจิและขอ
ใบอนุญาตตา่งๆ ซึง่แตล่ะกระบวนการใชเ้วลานาน ใชเ้อกสารมาก และ

ขาดความชดัเจนเกีย่วกับระยะเวลาและกรอบการพจิารณา

ผูป้ระกอบการ

ติดต่อ

ผูส้ง่ออกตอ้งตดิตอ่หลายหนว่ยงานเพือ่ขอใบอนุญาตตา่งๆ
และตอ้งใชเ้อกสารมาก แมว้า่จะมกีารสง่ขอ้มลูผา่นระบบ NSW แลว้

ผูส้ง่ออก

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า

จดทะเบยีนหนังสอืบรคิณหส์นธิ

จดทะเบยีนจัดตัง้บรษัิท

ขอเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี

ขึน้ทะเบยีนนายจา้ง

ขอใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร

ส านักงานเขต 
อบต.

สผ.
ขออนุมัตริายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม (EIA)

สอจ./กรอ.
ขอใบอนุญาตประกอบกจิการ

ติดต่อ

1. ใบขนสนิคา้ขาเขา้

2. ใบขนสนิคา้ขาออก

3. ขอ้มลูการแจง้หรอืหักเงนิ

4. ขอ้มลูรายงานบัญชสีนิคา้

1. หนังสอือนุญาตใหน้ าสตัวน์ ้าเขา้มา

ในราชอาณาจักร

2. ใบอนุญาตน าสตัว/์ซากสตัวอ์อก

นอกราชอาณาจักร 

ระบบของกรมประมง

1. ใบอนุญาตการน าเขา้สง่ออกสตัว/์

ซากสตัว ์(ร.6/ร.9)

2. ใบรับรองสนิคา้การเกษตร (Health 

Certificate)

ระบบของกรมปศสุตัว ์

1. ลงทะเบยีนผูป้ระกอบการ 

2. ใบรับรองแหลง่ก าเนดิสนิคา้

3. ใบอนุญาตและรับรองการสง่ออก-

น าเขา้สนิคา้ทั่วไป

ระบบของกรมการคา้ตา่งประเทศ

1. ใบแจง้ขอ้เท็จจรงิน าเขา้สง่ออก

วตัถอุันตราย (วอ./อก.6)

2. ใบอนุญาตอืน่ๆ

ระบบของหนว่ยงานอืน่ๆ

วางแผนธุรกจิ ขยายธุรกจิ ด าเนนิธุรกจิเร ิม่ตน้ธุรกจิ เลกิกจิการ

ระบบของผูใ้หบ้รกิารคยีใ์บขน
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แนวคดิ : การยกระดบัประสทิธภิาพและบรูณาการงานบรกิารธุรกจิ

ส าหรับภาคธรุกจิ วสิยัทัศนห์ลักภายใน 3 ปีขา้งหนา้ คอื การเพิม่ความรวดเร็วและโปรง่ใสในทกุขัน้ตอนทีต่อ้งตดิตอ่กับภาครัฐตลอดวงจรธรุกจิ

ขอ้มลูเพือ่วางแผน

• Data.Gov Portal 

ส าหรับขอ้มลูทกุชนดิ

เพือ่วางแผนธรุกจิ

การจา้งงานและ

การฝึกอบรม

พนกังาน

• สามารถเขา้ถงึบคุลากร

ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม

กบังานผา่น 

integrated virtual 

labor market

การน าเขา้และสง่ออก

• NSW Portal และศนูยบ์รกิาร

สง่ออกแบบเบ็ดเสร็จ

(one stop export service 

centers) ส าหรับขอ้มลูและ

การขอใบอนุญาตน าเขา้และ

สง่ออกสนิคา้ทกุรายการ

การจา่ยภาษี

• สามารถจา่ยภาษี และตดิตาม

การคนืเงนิภาษี online โดย

ไมต่อ้งมาทีส่ านักงาน

การเขา้ถงึขอ้มลูและบรกิารภาครฐั

• Single Business Portal และศนูยบ์รกิารธรุกจิแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service centers) ส าหรับขอ้มลูและการท าธรุกรรมกบัภาครัฐทัง้หมด 

โดยมุง่เนน้การลงทนุและการสง่ออกในระยะแรกและเพิม่ขอบเขตของงานบรกิารอืน่ๆ ในระยะตอ่มา

การจดทะเบยีนธุรกจิ

และขอใบอนญุาต

• ควบรวมและลดความ

ซบัซอ้นของแบบฟอรม์

• ก าจัดเอกสารประกอบ

ในรปูแบบกระดาษโดย

การบรูณาการขอ้มลูที่

ภาครัฐมอียู ่

• มกีรอบเวลาและการ

พจิารณาทีช่ดัเจน 

รวดเร็ว และโปรง่ใสทกุ

ขัน้ตอน

วางแผนธุรกจิ ขยายธุรกจิ ด าเนนิธุรกจิเร ิม่ตน้ธุรกจิ เลกิกจิการ
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ปญัหาของนกัทอ่งเทีย่ว

...ในขณะทีนั่กทอ่งเทีย่ว คอื ดา้นความปลอดภัย ระบบขนสง่สาธารณะ และการเสือ่มสภาพของสถานทีท่อ่งเทีย่ว

คน้พบ พจิารณา เตรยีมการและจดัซือ้ เดนิทาง ประเมนิผล

• ขอ้มลูครอบคลมุพรอ้มใชง้าน แตไ่มอ่ยูใ่น
รปูแบบเชงิโตต้อบกบัผูใ้ช ้(interactive 
format)

• นักทอ่งเทีย่วสว่นมากมจีดุหมายเป็นพืน้ที่
ทีไ่ดร้ับความนยิม (เชน่ กรงุเทพฯ, ภเูก็ต, 
พัทยา, เชยีงใหม)่ ซึง่พืน้ทีด่งักลา่วมี
ความสามารถในการบรกิารทีจ่ ากดั

• ขาดระบบการชว่ยวางแผนการเดนิทางทีม่ี
ประสทิธภิาพ

• การขนสง่สาธารณะภายใน 
ประเทศ ไมม่รีะบบการจอง
ผา่นชอ่งทางออนไลน ์เชน่
รถไฟและรถบสั

• ไมม่ขีอ้มลูออนไลนท์ีช่ดัเจน
ในเรือ่งเสน้ทางเดนิรถและ
ตารางเวลา

• รถประจ าทางมสีภาพทรดุโทรม
ซึง่เสีย่งตอ่การเกดิอบุตัเิหตุ

• ขาดการป้องกนัการหลอกลวง
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ กลโกงเรือ่ง
เจ็ทสก ีอญัมณี และการ
หลอกลวงหนา้วดัพระแกว้ ท า
ใหป้ระเทศไทยมชีือ่เสยีงเชงิลบ

• แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ
เสือ่มโทรม สถานทีท่อ่งเทีย่ว
ขาดการรักษาความสะอาดและ
สขุอนามยั
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ประโยชนท์ีไ่ดร้บั

1) สง่เสรมิใหนั้กทอ่งเทีย่วมาเทีย่วไทย

มากขึน้ จากการไดเ้ห็นสถานที่

หลากหลาย และระบบชว่ยวางแผนการ

2) เพิม่การกระจายของรายไดไ้ปใน

จังหวดัตา่ง ๆ

3) เพิม่ความสะดวกสบายในการขอวซีา่

โดยสามารถท าทกุอยา่งกอ่นการเดนิทาง 

รวมถงึควิวซีา่ขาเขา้ทีส่ัน้ลงและเร็วขึน้

4) ประหยดัเวลาในการหาขอ้มลูดา้นการ

เดนิทางภายในกรงุเทพฯ

5) สนบัสนนุการใชบ้รกิารรถสาธารณะ

ซึง่ถกูและครอบคลมุ แทนการใชแ้ท็กซีท่ีม่ ี

ราคาแพงและเป็นแหลง่ทีถ่กูฉอ้โกง

6) ลดความยุง่ยากใหก้ับนักทอ่งเทีย่วให ้

สามารถแกไ้ขปัญหาใหไ้ดทั้นท ีณ จดุเดยีว 

โดยไมต่อ้งตดิตอ่หลายหน่วยงาน/ครัง้ 

การพัฒนางานบรกิารนักทอ่งเทีย่วประกอบดว้ย 4 โครงการอันไดแ้ก ่ปรับปรุงเว็บไซตด์า้นการท่องเทีย่ว บรกิารการออกวซีา่ออนไลน์  แอพพลเิคชั่นการใหข้อ้มลู

ดา้นการเดนิทาง และการเพิม่ขดีความสามารถของศนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว (1155)

8 มาตรการ

1. จัดท าระบบออนไลนเ์พือ่แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วและเสน้ทางแกนั่กทอ่งเทีย่ว 

(Journey Planning) และเพิม่งานบรกิารจองตัว๋รถไฟและรถโดยสารแบบออนไลน์

2. ใหบ้รกิารรถโดยสารทัศนาจรประจ าเสน้ทางทอ่งเทีย่วส าคญั (Hop on Hop off bus)

3. สรา้งแอพพลเิคชัน่ใหนั้กทอ่งเทีย่วตรวจสอบเสน้ทางและต าแหน่งของพาหนะ

ขนสง่สาธารณะ

4. เพิม่บรกิารขอ Online Visa เขา้ประเทศไทยทดแทน Visa on Arrival

5. เพิม่การตดิตัง้ประตอูตัโนมตั ิ(Autogates) ในทา่อากาศยานหลกั 

และยกเลกิการกรอกบตัรขาเขา้และบตัรขาออก (ตม. 6) ส าหรับผูม้สีญัชาตไิทย

6. ออกแบบและตดิตัง้ระบบตรวจสอบผูโ้ดยสารลว่งหนา้ ส าหรับผูไ้มม่สีญัชาตไิทย 

(Advance Passenger Processing)

7. ยกระดับงานบรกิารของศนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่วทางโทรศัพท ์(สายดว่น เชน่ 1155) 

8. แกไ้ขปัญหาการฉอ้โกงนักทอ่งเทีย่วโดยดว่น (โดยเฉพาะการเชา่เจ็ทสก)ี

1

2

3

4

5

6

7

8

การใหข้อ้มลูแกน่กัทอ่งเทีย่วผา่นเว็บไซต์

ระบบขนสง่สาธารณะ

การขอรบัการตรวจลงตรา (Tourist Visa)

การตรวจคนเขา้เมอืง

ความปลอดภยั

แนวคดิ : การยกระดบัประสทิธภิาพและบรูณาการงานบรกิารทอ่งเทีย่ว

18

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KdfloQN2O7b1tM&tbnid=fmh9GjHnMK0DOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clipartbest.com/phone-clipart&ei=Wie9U5OHHYiOuASmkoLACg&bvm=bv.70138588,d.c2E&psig=AFQjCNHmRx4kvuyceHY6S75N8TTIqpjcPg&ust=1404991699589151
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KdfloQN2O7b1tM&tbnid=fmh9GjHnMK0DOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clipartbest.com/phone-clipart&ei=Wie9U5OHHYiOuASmkoLACg&bvm=bv.70138588,d.c2E&psig=AFQjCNHmRx4kvuyceHY6S75N8TTIqpjcPg&ust=1404991699589151
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WwXsJCF4wyFUeM&tbnid=d-SpGEHGWwDFOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clker.com/clipart-27031.html&ei=SOGjU6HCHtaRuATWvIHoDw&bvm=bv.69411363,d.c2E&psig=AFQjCNHloyrKJwt_R_w-DzMnZn74CVGO6g&ust=1403335356486985
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WwXsJCF4wyFUeM&tbnid=d-SpGEHGWwDFOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clker.com/clipart-27031.html&ei=SOGjU6HCHtaRuATWvIHoDw&bvm=bv.69411363,d.c2E&psig=AFQjCNHloyrKJwt_R_w-DzMnZn74CVGO6g&ust=1403335356486985


ก าหนดงานบรกิารภาครฐัทีเ่ก ีย่วขอ้ง (Focusing Area)

ในการด าเนนิการ ไดส้ ารวจงานบรกิารภาครัฐทัง้หมดกวา่ 3,000 บรกิาร แลว้จงึวเิคราะหค์วามเกีย่วขอ้งอย่างมนัียยะกับวงจรชวีติและธุรกจิ โดยวเิคราะหจ์าก

จ านวน Transaction และจ านวนผูเ้กีย่วขอ้งเป็นหลัก...

> 3,000
งานบรกิารภาครฐั

งานบรกิารหลกั
63 งานบรกิาร

ภาคธุรกจิ
21 งานบรกิาร

ประชาชน
17 งานบรกิาร

นกัทอ่งเทีย่ว
3 งานบรกิาร

งานบรกิารรว่ม
22 งานบรกิาร

การลงทนุ
(8)

การคา้
(13)

งานทะเบยีนราษฎร (6)

การเงนิ
(3)

สาธารณสขุ
(2)

การศกึษา
(6)

งานบรกิารทอ่งเทีย่ว
(3)

งานทะเบยีน
ทีด่นิ (3)

จา้ง/สมัคร
งาน (3)

ภาษี (3)

ความปลอดภัย 
(5)

งานบรกิารขอ้มลู (8)
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ภาคธุรกจิ

การลงทนุ (8) การคา้ (13)

1. การขอรับสทิธปิระโยชนด์า้นการสง่เสรมิ
การลงทนุ

2. การชว่ยประสานงานและอ านวยความ
สะดวกแกนั่กลงทนุ

3. การจดทะเบยีนจัดตัง้ธรุกจิ (จดทะเบยีน
ธรุกจิ ขอเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี และขึน้
ทะเบยีนนายจา้ง)

4. การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร

5. การพจิารณารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ

6. การขออนุญาตประกอบกจิการ

7. การจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้

8. การตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการ

1. การขอใบขนสนิคา้ขาออกแบบใชส้ทิธ,ิ ไมใ่ชส้ทิธิ

2. การขอใบก ากบัการขนยา้ยสนิคา้

3. การขอบตัรผูน้ าเขา้ – สง่ออกสนิคา้

4. การขอใบอนญุาต และใบรับรองทีเ่กีย่วกบัการ
สง่ออกขา้ว

5. การขอหนังสอือนุญาตคา้ขา้ว

6. การขอใบจดทะเบยีนเป็นผูม้อีาชพีในการประมง 
การคา้สนิคา้สตัวน์ ้า ผลติภัณฑส์ตัวน์ ้าและ
อตุสาหกรรมสตัวน์ ้า

7. การขอใบอนญุาตและใบรบัรองทีเ่กีย่วกบัการ
สง่ออกสตัวห์รอืซากสตัว์

8. การขอใบอนญุาตและใบรบัรองทีเ่กีย่วกบัการ
สง่ออกรถหรอืเครือ่งยนต์

9. การขอใบรบัรองมาตรฐานอตุสาหกรรม

10. การขอใบอนุญาตคา้ยางและใบอนุญาตสง่ออกยาง

11. การขอใบอนญุาตและใบรบัรองทีเ่กีย่วกบัการ
สง่ออกยาง

12. พธิกีารศลุกากร (เชน่ น าเขา้ – สง่ออก)

13. การขอคนืภาษีและตรวจสอบเอกสารยอ้นหลงั

ประชาชน

การชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ (3) การสาธารณสขุ (2)

การศกึษา (6)งานทะเบยีนบคุคล (6)

1. การแจง้เกดิ

2. การขึน้ทะเบยีนและแกไ้ขทะเบยีนบา้น

3. การท าบตัรประจ าตวัประชาชน

4. การแจง้การตาย

5. การขึน้ทะเบยีน เกษตรกร

6. การขอใบอนญุาตขบัขีย่านพาหนะ

1. การรับนักเรยีนระดบัประถมศกึษา

2. การออกใบรบัรองการส าเร็จการศกึษาระดบัประถมศกึษา

3. การรับนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาและ ปวช.

4. การขอใบรบัรองการส าเร็จการศกึษาระดบั
มธัยมศกึษา และ ปวช.

5. การรับนักเรยีนระดบั ปวส. และอดุมศกึษา

6. การขอใบรบัรองการส าเร็จการศกึษา ระดบั ปวส. 
และอดุมศกึษา

1. การขอรับเงนิชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย

2. การขอรับเงนิชว่ยเหลอืผูส้งูอายุ

3. การขอรับเงนิชว่ยเหลอืผูว้า่งงาน

1. การลงทะเบยีนท าบตัรประกนัสขุภาพถว้นหนา้ (บตัรทอง)

2. การขอรับประโยชนใ์นกรณีคลอดบตุร (กองทนุ
ประกนัสงัคม)

ทอ่งเทีย่ว
งานบรกิารดา้นทอ่งเทีย่ว (3)

1. การออกวซีา่เขา้ประเทศไทย

2. ตรวจคนเขา้เมอืง (ขาเขา้ และขาออก)

3. การจองรถโดยสาร

การจา้งงาน/สมัครงาน (3)

1. การจัดหาแรงงาน (ใหผู้ป้ระกอบการ)

2. การออกใบอนุญาตท างานของคนตา่งดา้ว ระดบั
ฝีมอืช านาญการ

3. การรับบรกิารจัดหางาน

ภาษี (3)

1. การช าระภาษีเงนิได ้(บคุคลธรรมดา)

2. การช าระภาษีรถยนต์

3. การช าระและขอคนืภาษีเงนิได ้(นติบิคุคล)

งานทะเบยีนทีด่นิ (3)

1. การจดทะเบยีนทีด่นิแกบ่คุคล (โอนทีด่นิ)

2. การรังวดัสอบเขต แบง่แยก และรวมโฉนดทีด่นิ

3. การจดทะเบยีนทีด่นิแกน่ติบิคุคล

ความปลอดภัย (5)

1. สายดว่น 1111

2. การแจง้เหตฉุุกเฉนิ

3. การแจง้ความ

4. การจา่ยคา่ปรับ

5. การรับบรกิารจากต ารวจทอ่งเทีย่ว

การด าเนนิการ: งานบรกิารภาครฐัทีเ่ก ีย่วขอ้งในการด าเนนิการ 63 บรกิารหลกั

1. การใหค้ าปรกึษาและขอ้มลูดา้นการเงนิ

2. การบรกิารขอ้มลูเตอืนภัย

3. การใหข้อ้มลูและการใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัสขุภาพ

4. การใหข้อ้มลูและการใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัสขุภาพจติ

5. การใหค้ าปรกึษา/ขอ้มลูสทิธปิระโยชนก์ารลงทนุ

6. การใหค้ าปรกึษา/ขอ้มลูการประกอบธรุกจิ

7. การใหข้อ้มลูและสถติเิพือ่วางแผนธรุกจิ

8. การใหข้อ้มลูทอ่งเทีย่ว

งานบรกิารขอ้มลู (ภาคธรุกจิ ประชาชน และภาครัฐ) (8)
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ภาพรวมการพฒันางานบรกิารภาครฐั
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1.1 โครงการบรูณาการงานบรกิารภาครฐัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ (ส านกังาน ก.พ.ร.)

ยกระดับประสทิธภิาพ บรูณาการงานบรกิารภาครัฐเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั และยกระดับคณุภาพชวีติของประชาชน ดังนี้

Thailand Gateway

Information Gateway |1

Trade Gateway |3

Citizen Gateway |
4

Tourist Gateway | อ านวยความ
สะดวกนักทอ่งเทีย่วครบวงจร

5

Support Functions | สนับสนุนการด าเนนิงานของ Thailand Gateway

ออกแบบสถาปัตยกรรมดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ

การพัฒนาดา้นมาตรฐานและ

ความมัน่คงปลอดภยัทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

การปรับปรงุ

แกไ้ขกฎหมาย

การบรหิารการเปลีย่นแปลง

(Change Management)

ออกแบบและพัฒนา Trade Gateway
ครอบคลมุครบวงจรการบรกิารธรุกรรม
ส าหรับการน าเขา้-สง่ออก (เชือ่มโยงการ
ท างานครอบคลมุ 36 หน่วยงาน

ยกระดบัศนูยบ์รกิารสง่ออกน าเขา้ (OSEC)

เพิม่ขดีความสามารถ และขยายชอ่งทางบรกิาร

BMA Kiosks

Registration 
Expansion

Bus Mobile 
Service Center

แอพพลเิคชัน่การเดนิทางใน

กรงุเทพฯ

พัฒนาศนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว 

(1155) 

เว็บไซตท์อ่งเทีย่ว (Journey 

Planning)

การออกวซีา่ผา่นทางออนไลน์

การสือ่สารสรา้ง

ความเขา้ใจ

นกัทอ่งเทีย่วภาคธุรกจิ ประชาชน

Investment Gateway |

พัฒนาระบบลดส าเนาเอกสารภาคธรุกจิ 

(Smart Business)

ออกแบบและพัฒนา Investment 
Gateway ครอบคลมุกระบวนงานส าคญั
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• ใหข้อ้มลูงานบรกิารภาครัฐทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น เขา้ใจงา่ย และเป็นปัจจบุันในจดุเดยีวตามประสบการณ์ผูรั้บบรกิาร
• พัฒนา Personalized Info Portal และระบบ Login กลาง

ยกระดบัศนูยบ์รกิารการลงทนุ (OSOS) 

พัฒนาระบบลดส าเนาเอกสาร
ภาคประชาชน (Smart Citizen)

ออกแบบและพัฒนาการเชือ่มโยง
e-Service ทีส่ าคัญของหน่วยงาน 
โดยใชร้ะบบ Login กลาง
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1.1 โครงการ Thailand Gateway การใหบ้รกิารภาครฐัมติใิหม ่(ส านกังาน ก.พ.ร.)

Information

Gateway

Investment

Gateway

Trade

Gateway

Citizen

Gateway

Tourist

Gateway

ข้อมูล 63 งานบริการหลักตาม
ประสบการณ์ผู้รับบริการ
(Customer Lifecycle)

ขยายผลครอบคลุมงานบริการส าคัญ
ให้ครบตามวงจรประสบการณ์ผู้รับบริการ

พัฒนา Personalized Info Portal 
และระบบ Login กลาง 

ขยายผลให้ครอบคลุม
งานบริการทั้งหมด

(~ 5,000 งานบริการ)

1 2A

2B

3A

พัฒนาระบบกลางเพ่ือเชื่อมโยง
ข้อมูลธุรกรรมออนไลน์ของ อก.

Investment Gateway – บูรณาการ 
4 หน่วยงาน (พค. บีโอไอ กรอ. สผ.)

Smart Business
ลดส าเนาเอกสารภาคธุรกิจ

ขยายผล Investment Gateway 
(เชื่อมโยงหน่วยงานส าคัญอื่นๆ 
เช่น กฟภ. กปภ. กทม. อบต.)

1A 2A

2B

3A

ระบบการมาตรฐานเพ่ือส่งออก
สินค้าเกษตรส าคัญและอาหารแปรรูป

Trade Gateway Blueprint เชื่อมโยงการท างาน
ให้ครอบคลุม 36 หน่วยงาน

1A

Smart Citizen
ลดส าเนาเอกสารเพ่ือประชาชน

น าร่องเชื่อมโยง 30 e-Service ของหน่วยงาน
ให้ใช้ระบบ Login กลาง

ขยายผลการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ 
Login กลางให้ครบทุกงานบริการ

1 2 3

Journey Planning & 
Online Booking

พัฒนาระบบ Digital Tourist 
Experience แบบครบวงจร

2 3

Supporting 

Functions

3

ระบบขอและต่ออายุ
ใบรง.4 ออนไลน์

1B

ระบบขอน าเข้า ผลิต และส่งออก  สินค้า
เกษตรและอาหารทะเลแปรรูป

1B

ระบบศูนย์รวม
ข้อมูลคู่มือประชาชน

(พ.ร.บ. อ านวย
ความสะดวกฯ )

0

ยกระดับเว็บไซต์ 
ททท. ให้ทันสมัย

0

Data Sharing / Authentication / Data Security & Privacy

ด าเนินการแล้ว ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

ขยายผล Smart Business
ระยะ 2

3B

1A 2A 3A

Project Management/ Governance Project Management/
Governance

1B 2B

ขยายผลใน 3 สินค้า (ชิ้นส่วนรถยนต์ 
เคร่ืองท าความเย็น 
อาหารทะเลแช่แข็ง)

น าร่อง 3 สินค้า (น้ าตาล  ยาง  ข้าว)

2A 3A

3B2B



จากปัญหาและสถานการณ์ปัจจบุันทีเ่กดิความยุง่ยากตา่ง ๆ ในการขออนุญาต ท าใหป้ระชาชนไมส่ะดวกในการขออนุญาตจากทางราชการและยังเป็นอปุสรรค

ส าคัญในการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ และการป้องกันการทจุรติ ท าใหต้อ้งมกีารออกกฎหมายขึน้มาเพือ่เป็นเครือ่งมอื เพือ่ขจัดอปุสรรค ท าให ้

ไดผ้ลผลติ 4 ประการทีส่ าคัญ คอื คูม่อืส าหรับประชาชน ศนูยบ์รกิารรว่ม ศนูยรั์บค าขออนุญาต และการปฏบิัตขิองเจา้หนา้ทีใ่นการรับค าขอ

กฎหมายกลางเพือ่ก าหนดมาตรฐานและ
ครอบคลมุทกุงานบรกิาร• มกีฎหมายวา่ดว้ยการอนุญาตเป็นจ านวนมาก

• ประชาชนตอ้งตดิตอ่สว่นราชการหลายแหง่เพือ่ด าเนนิการ

ขออนุญาต

• กฎหมายวา่ดว้ยการอนุญาตไมก่ าหนดความชดัเจน 

ทัง้ระยะเวลา เอกสารทีต่อ้งใช ้ขัน้ตอน เงือ่นไขและ

หลักเกณฑก์ารพจิารณา

• ประชาชนขาดขอ้มลูท าใหเ้กดิชอ่งทางการทจุรติ

1. คูม่อืส าหรบัประชาชน

2. ศนูยบ์รกิารรว่ม

3. ศนูยร์บัค าขออนญุาต

ปญัหาการรบับรกิารจากภาครฐั

พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก
ในการพจิารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558*

ผลผลติหลกั:

การใหบ้รกิารภาครัฐ
มมีาตรฐานแน่นอน 
ชดัเจน และรวดเร็ว

ลดความเสีย่งของ
การทจุรติคอรรั์ปชัน่

ประชาชนเขา้ถงึ
ขอ้มลูการใหบ้รกิาร
ภาครัฐไดง้า่ยขึน้

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั

4. การปฏบิตัขิองเจา้หนา้ที่

ในการรบัค าขอ

www.info.go.th

* ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมือ่วันที่ 22 มกราคม 2558 และมผีลบงัคับใชเ้มือ่วันที่ 21 กรกฎาคม2558

1.3  พระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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1.3  พระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ผลการด าเนนิการ 1 ปีทีผ่า่นมา และการด าเนนิงานระยะถดัไปตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกฯ

• หนว่ยงานภาครฐัมกีารจดัท าคูม่อืประชาชนเพือ่เผยแพรแ่ลว้กวา่ 266 หนว่ยงาน (ไมน่บัรวมสถาบนัการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 

และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่อยูร่ะหวา่งจดัหมวดหมูข่อ้มลู)

• 6851 กระบวนงาน

• คูม่อื 730,135 ฉบบั 

• การด าเนนิงานระยะถดัไปของพ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกฯ

• การปรบัปรงุ / การพฒันาการให[้รกิารของหนว่ยงานดา้นการพฒันากระบวนงาน เชน่ ลดระยะเวลา ลดข ัน้ตอน ลดเอกสาร

• การบรูณาการภารกจิระหวา่งหนว่ยงาน

• การจดัต ัง้ศนูยบ์รกิารรว่มระดบักระทรวง และศนูยร์บัค าขออนญุาต

• การออกพระราชกฤษฎกีาฯ การตอ่อายใุบอนญุาตโดยการช าระคา่ธรรมเนยีม

• การจดัหมวดหมูคู่ม่อืประชาชน การเชือ่มโยงขอ้มลูคูม่อืประชาชนในรปูแบบ end-to-end process และ life cycle
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รฐับาลทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและมกีารใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ

มปีจัจยัความส าเร็จหลกัทีเ่หมอืนกนั 5 ประการดงันี้

มีวิสัยทัศน์ร่วมกันโดยมี
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

1
• น ำควำมต้องกำรของลูกค้ำมำเป็นปัจจัยหลักในกำรออกแบบกำรเปลี่ยนแปลง
• ทุกหน่วยงำนมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและมีแผนแม่บทในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน
• น ำเสียงตอบรับและควำมคิดเห็นมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง

การน าเทคโนโลยีมาใช้
เพ่ิมประสิทธิภาพ

2
• เพ่ิมและพัฒนำช่องทำงกำรติดต่อของรับบริกำรภำครัฐ
• ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและแบบฟอร์มต่ำงๆผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์รวมไปถึงกำรท ำธุรกรรม

ออนไลน์

การร่วมมือกับภาคเอกชน3
• ร่วมมือกับภำคเอกชนในกำรให้บริกำร เพ่ือลดต้นทุนและได้ควำมเชี่ยวชำญของภำคเอกชน
• พัฒนำขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำนภำครัฐโดยให้ไปฝึกงำนกับภำคเอกชน

ลดความซับซ้อนของ
กระบวนการ

4
• ท ำควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรเร่ิมต้นธุรกิจและกำรออกใบอนุญำตต่ำงๆเพื่อหำช่องทำงในกำรลดควำม

ซับซ้อนของกระบวนกำรและกฎระเบียบต่ำงๆให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

ก าหนดผู้รับผิดชอบและมี
การสื่อสารที่ชัดเจน

5
• มีผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนท่ีชัดเจน
• มีกำรประกำศควำมส ำเร็จต่ำงๆตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสู่สำธำรณะเพ่ือรักษำแรงจูงใจใน

กำรท ำงำน
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การให้บริการลูกค้า – ส่วนงานบริการภายในกระทรวง (Service Delivery: Per Ministry)

กระบวนการและงานบริการอื่นๆ

การให้บริการลูกค้า – ส่วนงานบริการระหว่างกระทรวง 
(Service / Experience Management: Cross-Ministry Service Delivery)

การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Interaction Management)
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นิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์

นอร์เวย์
ฝรั่งเศส

มาเลเซีย สิงคโปร์ สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

ผู้รับบริการจากภาครัฐ ประชาชน ภาคธุรกิจ ชาวต่างชาติ

3.   การศกึษาจากประเทศผูน้ าทีม่กีารใหบ้รกิารภาครฐัทีเ่ป็นเลศิ
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รฐับาลทีม่ปีระสทิธภิาพสงูมรีปูแบบการใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ

สหรัฐอเมริกา

นอร์เวย์

ฝร่ังเศส

กำรเข้ำถึงทุกงำนบริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ที่สำมำรถท ำได้ผ่ำนหลำยช่องทำง 
และรองรับได้กว่ำ 180 ภำษำ

จุดเด่นที่ส าคัญ

โครงกำรปฏิรูปกำรด ำเนินงำนภำครัฐระดับประเทศ โดยให้มีผู้รับบริกำรเป็น
ศูนย์กลำง (Customer Centric)

ระบบรองรับกำรยื่นส่งเอกสำรทำงธุรกิจแบบครบวงจร เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ภำคเอกชน และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรส ำหรับทุกภำคงำนบริกำร

โครงการประเทศ

สิงคโปร์
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มหำนครนิวยอร์ก
ศูนย์บริกำร 311 ส ำหรับผู้อยู่อำศัย 8 ล้ำนคน



ศนูยบ์รกิาร 311

มีเบอร์โทรติดต่อที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรของภำครัฐกว่ำ 4,000 
หมำยเลข

มีศูนย์บริกำรข้อมูลทำงโทรศัพท์ (Call Centers) กว่ำ 40 ศูนย์

กว่ำ 52% ของผู้โทรเข้ำทั้งหมดต้องโทรมำกกว่ำ 1 ครั้ง

กว่ำ 37% ของสำยโทรเขำ้ทั้งหมดใช้เวลำนำนกว่ำ 20 นำทีเพื่อที่จะ
เข้ำถึงหน่วยงำนผู้รับผิดชอบที่ถูกต้อง

ประชาชนขาดความ
เชื่อถือในการให้บริการ

ของภาครัฐ

ก่อนกำรจัดตั้งศูนย์บริกำร 311 ผู้อยู่อำศัยในเมืองนิวยอร์กเห็นว่ำกำรให้บริกำรของภำครัฐนั้นไม่มีประสิทธิภำพ 
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ศนูยบ์รกิาร 311

ทำงรัฐบำลของนิวยอร์กจึงได้จัดท ำสำยด่วนเพื่อเข้ำถึงทุกงำนบริกำรภำครัฐเพื่อยกระดับกำรให้บริกำรผู้อยู่อำศัยทุกคน

จัดรูปแบบงำนบริกำรใหม่โดยมีลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง

กำรให้บริกำรแบบครบวงจร ตั้งแต่กำรให้ข้อมูล ยื่นค ำร้องเรียน และ
ขอรับงำนบริกำรและควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐ

เข้ำถึงได้ง่ำยตลอดเวลำ (24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดำห)์

สายด่วน
311

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
ศูนย์รวมกำรเข้ำถึงงำรบริกำรภำครัฐส ำหรับผู้อยู่อำศัยทุกคน ท้ังภำค
ประชำชนและภำคธุรกิจ
เข้ำถึงหน่วยงำนภำครัฐได้กว่ำ 120 หน่วยงำนผ่ำนจุดเดียว/

หมำยเลขเดียว (311)
เข้ำถึงงำนบริกำรภำครัฐท่ีไม่ฉุกเฉินได้กว่ำ 900 งำนบริกำร
เข้ำถึงได้ตลอดเวลำ (24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดำห)์
 รองรับได้กว่ำ 180 ภำษำ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
มีผู้ใช้บริกำรโทรเข้ำกว่ำ 60,000 สำยต่อวัน (วันธรรมดำ)
สำยส่วนใหญ่ได้รับกำรจัดกำรภำยใน 4 นำที
กว่ำ 85% ของปัญหำได้รับกำรแก้ไขทันที
ลดภำระของสำยด่วนฉุกเฉิน 911 ได้กว่ำ 4 ล้ำนสำยระหว่ำงปี2003 

– 2009
ลดควำมซับซ้อนในกำรให้บริกำรและท ำให้สำมำรถจัดสรรทรัพยำกร

ไปยังส่วนท่ีมีควำมต้องกำร

31



ศนูยบ์รกิาร 311 สามารถใหบ้รกิารไดก้วา่ 900 งานบรกิาร

ระหวา่ง 120 หนว่ยงานผา่นหลายชอ่งทาง

วีดิโอ

ขอข้อมูล

ติดต่อหน่วยงาน

ท าธุรกรรม

สอบถาม

ให้ข้อคิดเห็น

ติดตามสถานะ

ทั้งภาคประชาชน 
และภาคธุรกิจ

การให้บริการแบบ
ครบวงจร

สามารถท าได้ผ่านหลายช่องทางตามความ
สะดวกของผู้ขอรับบริการ

สายด่วน 311

เว็บไซต์ออนไลน์

เข้าถึงงานบริการภาครัฐทุกชนิด

สื่อสังคมต่างๆ แอพพลิเคชั่นมือถือ

กว่า 900 งานบริการระหว่าง
120 หน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลทุกชนิดตั้งแต่การขอ
ใบอนุญาตจนถึงข้อมูลที่จอก
รถสาธารณะ

รองรับได้มากกว่า 190
ภาษาทั่วโลก

ขอความช่วยเหลือและ
ให้บริการได้ทันที

สามารถใช้เป็นช่องทางใน
การสื่อสารกับประชาชนด้วย
เช่นเดียวกัน เช่นตอนเหตุ
ฉุกเฉินต่างๆ

มีก
าร

เช
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ต่อ
กัน

ระ
หว

่าง
หน

่วย
งา

นภ
าค

รัฐ
กว

่า
12

0
หน

่วย
งา

น
32

Accenture_311_2011_Accenture_web.wmv


ฝรั่งเศส: 
กำรปฏิรูปกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐระดับประเทศ



โครงการการปฏริปูการใหบ้รกิารของหนว่ยงานภาครฐัระดบัประเทศไดถ้กูแบง่เป็น 

4 ระยะหลกัดงันี้

2004

เสนอกว่า 140 มาตรการปรับปรุง
การโดยส่วนใหญ่จะเป็นการท าให้
ทุกอย่างเป็นดิจิตอล ซึ่งไม่ได้ช่วย
ลดความซับซ้อนของ
กระบวนงาน

เร่ิมแผนรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

Now

- ศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครัฐ
- สายด่วนเพื่อติดต่อหน่วยงานภาครัฐ 
3939 (มีเบอร์เดียว)
- การท าธุรกรรมผ่านช่องทาวออนไลน์
- นโยบาย “Tell Us Once”
- การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมใน
การปรับปรุง
- มีความโปร่งใส/ข้อมูลเปิด

บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ก่อน
2002

- ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างแหล่งข้อมูล
- ไม่มีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน ท าให้การพัฒนาการ
ให้บริการเป็นไปได้ยากล าบาก
- การให้บริการไม่มีมาตรฐานที่
ชัดเจน

ก่อนเริ่มโครงการการให้บริการที่
กระจัดกระจาย

• กำรจัดล ำดับกำรให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของประชำชน

• สร้ำงควำมกดดันด้ำนงบประมำณเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน

• กำรท ำให้ภำครัฐมีควำมโปร่งใส

ความท้าทายใหม่

2007

การประเมินนโยบาย
สาธารณะระดับประเทศ

ลดความซับซ้อน
มีความความโปร่งใส่

เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส
• ประชากร: 66 ล้านคน
• พื้นที่: 550,000 km²

• รัฐบาลเดี่ยวของประเทศ
• 16 กระทรวงหลัก

• มี 100 จังหวัด
• มี 22 ภูมิภาค
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…ซึง่ไดส้ง่ผลลพัธท์ ีโ่ดดเดน่และการใหบ้รกิารประชาชนทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้

การเข้าถึงภาครัฐที่สะดวกขึ้น การด าเนินงานท่ีรวดเร็วขึ้น

การรับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพขึ้น

2

• มีจุดติดตอ่หนว่ยงำนภำครัฐรวมทั้งสิ้นกว่ำ 40,000 จุด ช่วยท ำให้กำร
เข้ำถึงงำนบริกำรของภำครัฐเป็นไปไดอ้ย่ำงสะดวก

• กำรจัดตั้งศนูย์บริกำรภำครัฐเบ็ดเสร็จ

• ศูนย์กลำงกำรให้ขอ้มูลทำงโทรศัพทท์ี่มกีำรโทรเขำ้กว่ำ 70 ล้ำนสำย

• กำรจัดท ำเว็บไซต์กลำงของภำครัฐทีม่กีำรเขำ้ชมกว่ำ 7 ล้ำนครั้ง

• มีตัวชี้วัดด้ำนเวลำเพ่ือท ำให้กำรด ำเนนิงำนอยู่ในช่วงเวลำที่
ก ำหนด

• กำรลดควำมซบัซอ้นของกระบวนกำร และกำรเพ่ิมช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์

• เช่นบริกำรกำรขอเปน็ชนชำติฝรั่งเศสใช้เวลำด ำเนินกำรนอ้ยลง
กว่ำ 20-50%

• เปิดโอกำสให้ประชำชนได้รอ้งเรียนไดอ้ย่ำงง่ำยดำย
• มีระบบกำรจัดกำรและตอบสนองข้อร้องเรียน
• ประชำชนพึงพอใจกับระบบรับเรื่องรอ้งเรียนทีม่ีประสิทธิภำพ

การบริหารและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• มีกำรจัดท ำรำยงำนตรวจสอบคณุภำพกำร

ให้บริกำรและควำมพอใจของผู้รับบริกำรปลีะ 2 
ครั้ง

• เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงใหด้ียิ่งขึน้อย่ำง
ต่อเนื่อง

4

การให้บริการ
ประชาชน

1

3

4
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การรบัฟงัความคดิเห็นของผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ป็นตวัผลกัดนัหลกัในการปรบัปรงุ

การใหบ้รกิารของภาครฐั

ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หน่วยงานท้องถิ่น
สูญเสียสมำชิกในครอบครัว ด้ำนกำรเริ่มต้นธุรกิจ ก้ำนกำรอนุมัติให้ก่อสร้ำงตึกและอำคำร
ด้ำนกำรสูญเสียอิสรำภำพ ด้ำนกำรขอเงินทุนสำธำรณะ กำรยืนยันตนเอง
ต้องกำรท่ีพักอำศัย กำรขยำยเวลำให้เช่ำ (ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์) กำรขอเงินทุนต่ำงประเทศ
สูญเสียงำน/ไม่มีงำนท ำ กำรปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำน …
กำรเกษียณ ด้ำนกำรจัดกำรพนักงำนบริษัท

กำรจับอันดับงำนบริกำรที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนในมุมมองของผูร้ับบริกำร:

“เพื่อจัดอันดับความส าคัญในการปรับปรุงการให้บริการภาครัฐสู่ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ จ าเป็นต้อง
ท าการศึกษาวิเคราะห์ว่าการติดต่อกับภาครัฐอันไดมีความซับซ้อนยุ่งยาก”
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นอร์เวย์: 
ระบบรองรับกำรยื่นส่งเอกสำรทำงธุรกิจแบบครบวงจร



Altinn ระบบรองรับกำรย่ืนส่งเอกสำรทำงธุรกิจออนไลน์แบบครบวงจร เพ่ือยกระดับกำรด ำเนินงำนและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ

แนวทางการแก้ไข :
ช่องทางออนไลน์แบบครบวงจร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สำมำรถเข้ำถึงหน่วยงำนภำครัฐกว่ำ 22 หน่วยงำน
สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่ออำทิตย์ผ่ำน

ช่องทำงออนไลน์
มีแบบฟอร์มและกำรท ำธุรกรรมออนไลน์กว่ำ 130 ชนิด
ทุกฟอร์มและรำยงำนมีรูปแบบและมำตรฐำนเดียวกันเพื่อให้ง่ำยต่อ

กำรป้อนข้อมูล 
มีควำมปลอดภัยสูง

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
มีกำรท ำธุรกรรมกว่ำ 34 ล้ำนรำยกำรตั้งแต่กำรเร่ิมใช้งำนในปี 2003
91% ของบริษัทจดทะเบียนใช้ระบบ Altinn ในกำรส่งข้อมูลผู้ถือหุ้น
กว่ำ 86% ของบริษัทท้ังหมดใช้ระบบ Altinn
ช่วยลดกำรใช้จ่ำยต่อหัวโดยเฉลี่ยกว่ำปีละ 41 เหรียญสหรัฐจำก

กระบวนกำรด้ำนภำษีที่รวดเร็วมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
ช่วยลดเวลำท่ีต้องสูญเสียไปกับกำรท ำเอกสำรรำยงำนต่ำงๆให้กับท้ังภำครัฐ

และภำคธุรกิจกว่ำ 17%

ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจต้องเสีย
เงินและเวลาเป็นจ านวนมาก

กำรรำยงำนแบบไร้เอกสำรโดยใช้ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์

ระบบเดียวท่ีเช่ือมต่อกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด

สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงง่ำยดำยตลอดเวลำ

ทุกฟอร์มมีรูปแบบและมำตรฐำนเดียวกันเพื่อง่ำยต่อกำรใช้งำน

ประเทศนอร์เวย์มีบริษัทอยู่กว่ำ 500,000 บริษัท โดยแต่ละบริษัทจ ำเป็นต้องส่ง
เอกสำรโดยเฉลี่ยกว่ำ 80 ตัวให้หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆเป็นประจ ำทุกปี

โครงการ Altinn
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โครงการ Altinn ไดถ้กูแบง่เป็น 4 ระยะหลกั ดงันี้

ยังไม่มีประสิทธิภาพ:
- กว่า 500,000 ธุรกิจ

- เอกสารกว่า 80 ตัวที่ต้อง
ส่งหน่วยงานต่างๆด้วยตัวเอง

ทุกปี

ระยะที่ 4:
การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ

บริกำรที่ต้องท ำงำนร่วมกันอย่ำง
ใกล้ชิดกับหน่วยงำนรัฐอ่ืน ๆ

ตัวอย่ำงเช่น
- กำรน ำข้อมูลจำกหน่วยงำนอื่นมำ
ใช้
- กำรเปรียบเทียบข้อมูลต่ำงๆ

โดยตัวระบบจะประมวลผลโดย
อัตโนมัติ

ระยะที่ 1:
การประกาศสู่สาธารณะ
ข้อมูลทั่วไปและงำนบริกำรที่
สำมำรถท ำได้ผ่ำนระบบ

ระยะที่ 2:
การมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่ม
ผู้ใช้บริการหลัก
กำรให้ข้อมูลที่ส ำคัญและ
สำมำรถท ำธุรกรรมได้เป็น
บำงส่วน

ระยะที่ 3:
การให้บริการแบบเฉพาะ
ราย
สำมำรถป้อนและรับข้อมูล
ของงำนบริกำรต่ำงๆท่ีตรง
กับธุรกิจของตนเอง มีกำร
เชื่อมต่อระหว่ำงภำคธุรกิจ
กับหน่วยงำนภำครัฐเพื่อ
เพ่ิมควำมสะดวก

ผล
ปร

ะโ
ยช

น์

Altinn I
“กระบวนงานที่ใช้เงินและ

เวลามาก”

“เพ่ิมประสิทธิภาพโดยการใช้
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์”

Altinn II2003 2009

“พัฒนาให้ดีเลิศ”

Now
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โครงการ Altinn : Transformation Journey
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สิงคโปร์:
กำรเป็นรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร



รัฐบำลสิงคโปร์ได้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้สำมำรถเชื่อมต่อและเข้ำถึงประชำชนได้ดียิ่งขึ้น

eCitizen: ช่องทำงกำรให้บริกำรทุกอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับประชำชน ตั้งแต่ 
หำงำน จ่ำยภำษี บัตรประชำชน และขอข้อมลูต่ำงๆ1

EnterpriseOne: ช่องทำงกำรให้บริกำรภำครัฐทุกอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับ
กำรลงทุนส ำหรับภำคธุรกิจ2

SingPass: ชื่อและรหัสผู้ใช้งำนส ำหรับทุกคนเพื่อกำรท ำธุรกรรมทุกอย่ำง
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนภำครัฐ3

OneInbox: ระบบที่ประชำชนและภำครัฐใช้ติดต่อหำกัน4

การให้บริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

รฐับาลอเิล็กทรอนกิสแ์บบครบวงจร
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รฐับาลอเิล็กทรอนกิสแ์บบครบวงจร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน:
 โครงกำรนี้เริ่มจำกกำรท ำให้กำรด ำเนินงำนภำยในภำครัฐเป็นรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ก่อน 

จึงขยำยผลเป็นกำรเปิดช่องทำงใหม่ให้ประชำชนและภำคธุรกิจในกำรท ำ
ธุรกรรมกับภำครัฐ เช่นช่องทำงออนไลน์และมือถือ

 โดยมีกว่ำ 270 งำนบริกำรจำก 57 หน่วยงำนภำครัฐที่จ ำเป็นต้องมีกำร
ยืนยันตัว ได้รับกำรอนุญำตให้ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยกำรใช้
ระบบ SingPass

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ:
ประชำชนกว่ำ 87% พอใจกับกำรให้บริกำรผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ใช้บริกำรว่ำ 93% จะแนะน ำคนอื่นให้ท ำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงภำครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์

กำรท ำธุรกรรมผ่ำนระบบ SingPass เพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็วจำก 4.5 ล้ำนธุรกรรม
ในปี 2003 เป็น 46.3 ล้ำนธุรกรรมในปี 2011

กำรใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึ้น โดยในกรณีของบริกำรช่วยวำง
แผนกำรเกษียณ มีกำรท ำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงเคำน์เตอร์ลดลงถึง 46%

1980-99

กำรท ำงำนที่เป็นระบบมำกขึ้น 
รวมไปถึงกำรลดงำนเอกสำร

เพ่ือให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

“การให้ข้าราชการหัน
มาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์”

2000-05

กำรให้บริกำรออนไลน์แบบบูรณำกำร
กว่ำ 1600 งำนบริกำรโดยใช้

SingPass เพ่ือยืนยันตัว

“แผนปฏิบัติการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ I 
& II”

2006-10

เพ่ิมกำรเข้ำถึงงำนบริกำรโดยมีกว่ำ
300 งำนบริกำรที่ท ำธุรกรรมได้ผ่ำน

แอพพลิเคชั่นมือถือ

“iGov 2010”
2011-15

มุ่งเน้นกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
ภำครัฐภำคเอกชน

และประชำชน

กำรมำเป็นรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ก่อนอื่นจ ำเป็นต้องท ำให้กำรท ำงำนภำยในของหน่วยงำนภำครัฐเป็นอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะสำมำรถขยำยกำรให้บริกำร
ไปยังช่องทำงออนไลน์และแอพพลิเคชั่นมือถือได้
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การพฒันาระบบราชการและการบรกิารภาครฐัยคุดจิทิลั

ความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันาการบรกิารภาครฐัสูย่คุดจิทิลั

- ความสมัพันธใ์นเชงิการบรหิารภาครัฐ กรอบกฎหมาย กรอบนโยบาย และยทุธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง

- ประเทศไทยอยูท่ีจ่ดุใด

แนวทางการยกระดบัการพฒันางานบรกิารภาครฐัและบทบาทของส านกังาน ก.พ.ร.

แนวคดิการยกระดบัประสทิธภิาพและบรูณาการงานบรกิารภาครฐั

- โครงการบรูณาการงานบรกิารภาครัฐใหม้ปีระสทิธภิาพ

- การด าเนนิการตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

แนวทางการพฒันาระบบบรกิารเพือ่อ านวยความสะดวกแกก่ลุม่ลกูคา้ภาครฐั  3 กลุม่หลกั

กรณีศกึษาจากประเทศผูน้ าทีม่กีารใหบ้รกิารภาครฐัทีเ่ป็นเลศิ
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การชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ (3)

การสาธารณสขุ (2)

การศกึษา (6)งานทะเบยีนบคุคล (6)

1. การแจง้เกดิ
2. การขึน้ทะเบยีนและแกไ้ขทะเบยีนบา้น
3. การท าบตัรประจ าตัวประชาชน
4. การแจง้การตาย
5. การขึน้ทะเบยีนเกษตรกร
6. การขอใบอนุญาตขบัขีย่านพาหนะ

18. การรับนักเรยีนระดับประถมศกึษา
19. การออกใบรับรองการส าเร็จการศกึษาระดับ

ประถมศกึษา
20. การรับนักเรยีนระดับมธัยมศกึษาและ ปวช.
21. การขอใบรับรองการส าเร็จการศกึษาระดับ

มัธยมศกึษา และ ปวช.
22. การรับนักเรยีนระดับ ปวส. และอดุมศกึษา
23. การขอใบรับรองการส าเร็จการศกึษา ระดับ 

ปวส. และอดุมศกึษา

9. การขอรับเงนิชว่ยเหลอืผูส้งูอายุ
10. การขอรับเงนิชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย
11. การขอรับเงนิชว่ยเหลอืผูว้า่งงาน

24. การลงทะเบยีนท าบตัรประกนัสขุภาพถว้นหนา้ 
(บตัรทอง)

25. การขอรับประโยชนใ์นกรณีคลอดบตุร 
(กองทนุประกนัสงัคม)

การจา้งงาน/สมคัรงาน (2)

26. การจัดหาแรงงาน (ใหผู้ป้ระกอบการ)
27. การรับบรกิารจัดหางาน

ภาษี (2)

12. การช าระภาษีเงนิได ้(บคุคลธรรมดา)
13. การช าระภาษีรถยนต์

งานทะเบยีนทีด่นิ (2)

7. การจดทะเบยีนทีด่นิแกบ่คุคล (โอนทีด่นิ)
8. การรังวัดสอบเขต แบง่แยก และรวมโฉนดทีด่นิ

ความปลอดภยั (4)

14. สายดว่น 1111
15. การแจง้เหตฉุุกเฉนิ
16. การแจง้ความ
17. การจา่ยคา่ปรับ

28. การใหค้ าปรกึษาและขอ้มลูดา้นการเงนิ
29. การบรกิารขอ้มลูเตอืนภยั
30. การใหข้อ้มลูและค าปรกึษาเกีย่วกบัสขุภาพ
31. การใหข้อ้มลูและค าปรกึษาเกีย่วกบั

สขุภาพจติ

งานบรกิารขอ้มลู (4)

แนวทางการพฒันาระบบบรกิารเพือ่อ านวยความสะดวกแกก่ลุม่ลกูคา้ภาครฐั  3 กลุม่หลกั
งานบรกิารประชาชนทีม่ลี าดบัความส าคญัสงู

งานบรกิารหลกั
63 งานบรกิาร

ภาคธุรกจิ

27 งานบรกิาร

ประชาชน

31 งานบรกิาร

นกัทอ่งเทีย่ว

5 งานบรกิาร

3,000+
งานบรกิารภาครฐั

งานบรกิารประชาชน
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แนวทางการปรบัปรงุการบรกิารภาครฐัในระยะกลาง - ยาว

แนวทางการปรับโครงสรา้งขอ้มลูภาครัฐ ตลอดจนแนวทางปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิของประเทศผูน้ าตา่ง ๆ สามารถวางแนวทางการยกระดับคณุภาพงานบรกิาร

ประชาชนทีม่ลี าดับความส าคัญสงูทัง้ 31 งานบรกิาร โดยแบง่เป็น 9 หมวดหมู ่ดังนี้

งานทะเบยีน
ทีด่นิ

ผูรั้บบรกิารสามารถรับบรกิารที่ส านักงานที่ดนิ
สาขาใดก็ได/้ การช าระค่าบรกิารออนไลน/์ เปิด
ชอ่งทางการสง่โฉนดทางไปรษณีย์

การชว่ยเหลอื
ดา้นการเงนิ

การบูรณาการสวัสดกิารสังคมโดยประชาชน
สมัครขอรับสวัสดกิาร ณ จุดเดียว รวมถงึใช ้
บตัรใบเดยีวในการรับสวัสดกิารดังกลา่ว

ความปลอดภยั

การเพิม่ประสทิธภิาพสายด่วนเหตุฉุกเฉิน 191 
และเหตุไมฉุ่กเฉนิ 1111 / เพิม่ชอ่งทางในการ
จ่ายค่าปรับ / มีระบบการรับแจง้ความหรือการ
ฟ้องคดทีั่วไปผา่นระบบออนไลน์

การจา้งงาน/
สมคัรงาน

เว็บไซต์ศูนย์รวมตลาดแรงงานออนไลน์
( Integrated Labour Market) ซึ่ ง ผู ้ห า ง า น
สามารถคน้หางานและผูป้ระกอบการสามารถ
ตดิตอ่ผูส้มคัรงานทีเ่หมาะสมได ้ณ จดุเดยีว

สาธารณสขุ

การรวมศูนยข์อ้มูลดา้นสุขภาพ โดยสามารถ
เรยีกดูไดท้ีส่ถานสุขภาพทุกแห่งและใชบ้ัตร 
Smart Card ใบเดียวในการขอรับบริการ 
(One Patient One Record)

งานทะเบยีน
บคุคล

ใหบ้รกิารขอ้มูลทะเบยีนภาครัฐออนไลน์/ เพิม่
ช่ อ ง ท า ง บ ริ ก า ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย /  แ จ ้ง
เปลีย่นแปลงขอ้มลูเพยีงครัง้เดยีว/ มรีะบบแจง้
เตอืนลว่งหนา้

ภาษี

ระบบจา่ยภาษีอตัโนมัต ิซึง่ระบบจะค านวณภาษี
เพื่อใหผู้เ้สียภาษียืนยันและอนุมัตใิหร้ะบบท า
การตัดเงนิจากบัญชเีงนิฝากไดทั้นท/ี การจ่าย
ภาษีทกุประเภท ณ จดุเดยีว

การศกึษา

เว็บไซตศ์ูนยก์ลางการใหข้อ้มูลดา้นการศกึษา/ 
ระบบขอใบรับรองการศกึษาออนไลน์

งานบรกิาร
ขอ้มลู

เว็บไซตศ์นูยก์ลางการใหข้อ้มลูภาครัฐทีถ่กูตอ้ง 
ครบถว้น เขา้ใจง่าย/ ใหบ้รกิารขอ้มูลเตือนภัย
เชิงรุกรายบุคคล/ เชื่อมโยงขอ้มูลเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการใหค้ าปรกึษา

2.1 Citizen

47



ภาพรวมโครงการภายใต ้National e-Payment Master Plan

โครงการ สาระส าคญั หนว่ยงานรบัผดิชอบ

(1)โครงการระบบการช าระเงนิแบบ AnyID 

(นานานาม)

การพัฒนาระบบการช าระเงนิกลางทีใ่หบ้รกิารช าระเงนิและโอนเงนิ

ระหวา่งธนาคารโดยใชเ้บอรโ์ทรศัพทม์อืถอื, เลขทีบ่ัตรประชาชน, e-

mail address และ e-wallet ID

ธปท./สมาคมธนาคารไทย 

(NITMX)/ กรมสรรพากร

(2) โครงการขยายการใชบ้ตัร ออกบัตร National Debit Card และจัดการระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน EDC 

Pool , ขยายระบบ Card Payment ใหเ้ชือ่มโยงกับระบบ eW/H Tax, 

VAT, e-Receipt  และขยายการใชป้ระโยชนจ์าก EDC ท า Saving และ 

Bill Payment

ธปท./สมาคมธนาคารไทย 

(NITMX)/ กรมสรรพากร/

กระทรวงคมนาคม

(3) โครงการระบบภาษแีละเอกสารธุรกรรม 

อเิล็กทรอนกิส ์

พัฒนาระบบการสง่ขอ้มลูภาษีทางอเิล็กทรอนกิสท์ีเ่อือ้ตอ่ธรุกจิ SME 

รวมทัง้พัฒนาระบบการจัดเก็บขอ้มลูภาษีทางอเิล็กทรอนกิสพ์รอ้มกบั

ขอ้มลูการช าระเงนิ

กรมสรรพากร

(4) โครงการ e-Payment ภาครฐั

(4.1) โครงการบรูณาการฐานขอ้มลูสวสัดกิาร

สงัคม

(4.2) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรบัจา่ยเงนิ

ภาครฐัทางอเิล็กทรอนกิส ์

สง่เสรมิใหภ้าครัฐปรับระบบการจา่ยเงนิใหเ้ป็นอเิล็กทรอนกิส ์ควบคูก่บั

การสง่เสรมิใหม้ฐีานขอ้มลูกลางเกีย่วกับสวสัดกิารของภาครัฐโดยให ้

ธนาคารเป็นชอ่งทางการจา่ยเงนิและชว่ยเก็บขอ้มลูจากประชาชน

กระทรวงมหาดไทย/ 

กรมบัญชกีลาง/ ส านักงาน 

ก.พ.ร. / ธปท./ สมาคม

ธนาคารไทย

(5) โครงการใหค้วามรูแ้ละสง่เสรมิการใช้

ธุรกรรมอเิล็กทรอนกิส ์

สง่เสรมิการช าระเงนิทางอเิล็กทรอนกิสโ์ดยการประชาสมัพันธแ์ละให ้

ความรูเ้พือ่เปลีย่นพฤตกิรรมของประชาชน รวมทัง้มมีาตรการตา่ง ๆ เพือ่

กระตุน้ ใหม้กีารใชม้ากยิง่ข ึน้

กรมสรรพากร/ 

กระทรวงมหาดไทย/ 

ก.ICT/กสทช.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไดแ้ต่งตั ้งคณะท างานพัฒนาระบบช าระเงินแบบอิเ ล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบการช าระเงนิของประเทศ ทัง้ในสว่นของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยคณะท างานไดจั้ดท าแผนยทุธศาสตร์
การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบการช าระเงนิแบบอเิล็กทรอนกิสแ์หง่ชาต ิ(National e-Payment Master Plan)
ประกอบไปดว้ย 5 โครงการ ดงันี้

โครงการบรูณาการฐานขอ้มลูสวสัดกิารสงัคม2.1 Citizen
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ภาพรวมการจา่ยเงนิสวสัดกิารในปจัจบุนั

ปัจจบุนั ภาครัฐใชง้บประมาณจ านวนมากเพือ่สนับสนุนสวัสดกิารสงัคมชว่ยเหลอืประชาชนตลอดชว่งชวีติตัง้แตเ่กดิจนตาย อกีทัง้ ยัง

มกีารใหเ้งนิชว่ยเหลอือืน่ ๆ ตามนโยบายในแตล่ะรัฐบาล ซึง่ใชง้บประมาณสงูและมหีน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นจ านวนมาก

หนว่ยงานราชการทีม่หีนา้ทีส่นบัสนนุเกีย่วกบัการใหส้วสัดกิารสงัคม เชน่ มท. สธ. สสส. ศธ. อก. พม. เป็นตน้

สวสัดกิาร
ครอบครวัและ

เด็ก

สวสัดกิาร
ทอ้งถ ิน่/ชุมชน/

ต าบล

สวสัดกิาร
การท างาน

สวสัดกิาร
ผูด้อ้ยโอกาส

สวสัดกิาร
การตาย

สวสัดกิาร
การศกึษา

สวสัดกิาร 
สขุภาพ

สวสัดกิาร
คนพกิาร

สวสัดกิาร
ผูส้งูอายุ

โครงการบรูณาการฐานขอ้มลูสวสัดกิารสงัคม (ตอ่)2.1 Citizen
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ตดิตามและประเมนิ
ประสทิธผิล

ของโครงไดย้าก ประชาชนอาจน าเงนิ
ชว่ยเหลอื

ไปใชผ้ดิวตัถปุระสงค์

ไมส่ามารถป้องกนัความ
เสีย่งของการใหเ้งนิ
ชว่ยเหลอืซ า้ซอ้น

ผูร้บับรกิารเสยีสทิธิใ์นการ
รบัสวสัดกิารตา่งๆ จาก
ภาครฐัเนือ่งจากไมท่ราบ

ขอ้มลู

ขอ้จ ากดัของการจา่ยสวสัดกิารในปจัจบุนั

2

4

5

6

การใหส้วสัดกิารสงัคมภาครฐั

ขอ้มลูสวสัดกิารภาครฐั
กระจดักระจาย
อยูห่ลายแหง่

ตอ้งตดิตอ่หลายหนว่ยงาน
ดว้ยตนเองเพือ่รบัสวสัดกิาร

31

นอกจากการใชเ้งนิสนับสนุนสวัสดกิารสงัคมจ านวนมากแลว้ ยังมขีอ้จ ากดัหลกั 6 ขอ้ของกระบวนการใหบ้รกิารสวัสดกิารสงัคม ดงันี้

โครงการบรูณาการฐานขอ้มลูสวสัดกิารสงัคม (ตอ่)2.1 Citizen
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โครงสรา้งและขอบเขตการท างานของโครงการ

1. ระบบบรูณาการฐานขอ้มลูเกีย่วกบั
สวสัดกิารภาครฐั 

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์
กระทรวงแรงงาน

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กระทรวง
สาธารณสขุ

และกระทรวงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

2. ระบบแจง้และ
ตรวจสอบสทิธิส์วสัดกิาร

สงัคม

ระบบช าระเงนิ
แบบ Any ID

การเบกิจา่ย/การใชส้ทิธิ์
สวัสดกิารสงัคม

3. ระบบประเมนิและ
ตรวจสอบการใชส้ทิธิ์
สวสัดกิารสงัคม

โครงการบรูณาการฐานขอ้มลูสวสัดกิารสงัคม
โครงการระบบช าระเงนิแบบ Any ID และ

โครงการขายการใชบ้ตัร

ระบบ Any ID โอนสทิธิ
ประโยชนข์องสวัสดกิารตา่งๆ

ใหป้ระชาชนผูม้สีทิธิ์

1.1 บรูณาการฐานขอ้มลูเกีย่วกับสวสัดกิาร
ภาครัฐ 

1. 2 ก าหนดสทิธแิละเงือ่นไขสวสัดกิารภาครัฐ 

ระบบ
กรมบญัชกีลาง

$$$

ขอบเขตการด าเนนิงานครอบคลมุ 3 เรือ่งหลกั ๆ คอื การบรูณาการฐานขอ้มลูเกีย่วกบัสวัสดกิารภาครัฐ การวางระบบแจง้และตรวจสอบ
สทิธิส์วัสดกิารสงัคม และการวางระบบประเมนิและตรวจสอบการใชส้ทิธิส์วัสดกิารสงัคม โดยเชือ่มโยงกับระบบช าระเงนิแบบ Any ID 
และ โครงการขยายการใชบ้ตัร 

โครงการบรูณาการฐานขอ้มลูสวสัดกิารสงัคม (ตอ่)2.1 Citizen
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การรบัจา่ยเงนิสวสัดกิารทีค่วรจะเป็นในอนาคต

• ภาครัฐก าหนด
กลุม่เป้าหมายและ
เงือ่นไข ของการให ้
สวสัดกิารสงัคม

• ภาครัฐระบผุูม้สีทิธิไ์ดรั้บ
สวสัดกิาร โดยใช ้

หมายเลข 13 หลัก

• ภาครัฐแจง้ใหป้ระชาชน
ทราบถงึสทิธิใ์นการ
ไดรั้บสวสัดกิารสงัคม

• ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบสทิธิข์อง
ตนเองในการไดรั้บ
สวสัดกิารสงัคมไดอ้ยา่ง
สะดวกรวดเร็ว

• ประชาชนลงทะเบยีนเพือ่
ขอรับสทิธิแ์ละยนืยัน
ชอ่งทางการรับสทิธิ ์เชน่
การผกูเลข 13 หลักกับ
บัญชธีนาคาร

• ภาครัฐประเมนิและ
ตดิตามผลการด าเนนิ
โครงการ เพือ่พัฒนาการ
ใหส้วสัดกิารสงัคม
ครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย
และสรา้งความโปรง่ใส

• ภาครัฐใหเ้งนิชว่ยเหลอื
แกป่ระชาชนโดยตรง
(Direct Payment) ตาม
ชอ่งทางทีย่นืยัน

• ภาครัฐใหค้วามชว่ยเหลอื
ในรปูแบบอืน่ (Indirect 
Payment) เชน่ การช าระ
คา่บรกิารสาธารณูปโภค 
สทิธิก์ารไดรั้บอปุกรณ์
การเกษตร ฯลฯ 

• ผูป้ระกอบการลงทะเบยีน
เขา้รว่มโครงการ เชน่ ผู ้
ใหบ้รกิารสาธารณูปโภค 
ผูค้า้อปุกรณ์การเกษตร
เป็นตน้

1.ระบบบรูณาการ

ฐานขอ้มลูเกีย่วกบั

สวสัดกิารภาครฐั 

2. ระบบแจง้และ
ตรวจสอบสทิธิส์วสัดกิาร

สงัคม

4. ระบบบนัทกึการใช้

สทิธิส์วสัดกิารสงัคม

5. ระบบประเมนิและ

ตรวจสอบการใชส้ทิธิ์

สวสัดกิารสงัคม

3. ระบบลงทะเบยีนรบั
สทิธิส์วสัดกิารสงัคม

ระบบสนบัสนนุการด าเนนิงาน

ก าหนดสทิธิ์ รูส้ทิธ ิ/์ แจง้สทิธิ์ ลงทะเบยีนรบัสทิธิ์ ใชส้ทิธิ์ วดัผล/ตรวจสอบ

การพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใหเ้งินช่วยเหลือตัง้แต่การก าหนดกลุ่มเป้าหมายไปจนถงึการตดิตามประเมนิผล จะสามารถเพิ่ม
ประสทิธภิาพและความโปรง่ใสอยา่งครบวงจร 

โครงการบรูณาการฐานขอ้มลูสวสัดกิารสงัคม (ตอ่)2.1 Citizen
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แนวทางการพฒันาระบบบรกิารเพือ่อ านวยความสะดวกแกก่ลุม่ลกูคา้ภาครฐั  3 กลุม่หลกั
งานบรกิารธุรกจิทีม่ลี าดบัความส าคญัสงู

งานบรกิารหลกั
63 งานบรกิาร

ภาคธุรกจิ

27 งานบรกิาร

ประชาชน

31 งานบรกิาร

นกัทอ่งเทีย่ว

5 งานบรกิาร

3,000+
งานบรกิารภาครฐั

งานบรกิารธุรกจิ

การลงทนุ (8) การคา้ (13)

1. การใหข้อ้มลูและสถติเิพือ่วางแผนธรุกจิ

2. การใหค้ าปรกึษา/ขอ้มลูการประกอบธรุกจิ

3. การใหค้ าปรกึษา/ขอ้มลูสทิธปิระโยชนก์าร

ลงทนุ

4. การขอรับสทิธปิระโยชนด์า้นการสง่เสรมิการลงทนุ

5. การชว่ยประสานงานและอ านวยความ

สะดวกแกนั่กลงทนุ

6. การจดทะเบยีนจัดตัง้ธรุกจิ (จดทะเบยีน

ธรุกจิ ขอเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี และขึน้

ทะเบยีนนายจา้ง)

7. การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร

8. การพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้มและสขุภาพ

9. การขออนุญาตประกอบกจิการ

10.การจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้

11.การตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการ

14. การขอใบขนสนิคา้ขาออกแบบใชส้ทิธ,ิ 

ไมใ่ชส้ทิธิ

15. การขอใบก ากบัการขนยา้ยสนิคา้

16. การขอบตัรผูน้ าเขา้ – สง่ออกสนิคา้

17. การขอใบอนุญาต และใบรับรองทีเ่กีย่วกบั

การสง่ออกขา้ว

18. การขอหนังสอือนุญาตคา้ขา้ว

19. การขอใบจดทะเบยีนเป็นผูม้อีาชพีในการ

ประมง การคา้สนิคา้สตัวน์ ้า ผลติภัณฑ์

สตัวน์ ้าและอตุสาหกรรมสตัวน์ ้า

20. การขอใบอนุญาตและใบรับรองทีเ่กีย่วกับ

การสง่ออกสตัวห์รอืซากสตัว์

21. การขอใบอนุญาตและใบรับรองทีเ่กีย่วกับ

การสง่ออกรถหรอืเครือ่งยนต์

22. การขอใบรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรม

23. การขอใบอนุญาตคา้ยางและใบอนุญาต

สง่ออกยาง

24. การขอใบอนุญาตและใบรับรองทีเ่กีย่วกับ

การสง่ออกยาง

25. พธิกีารศลุกากร (เชน่ น าเขา้ – สง่ออก)

26. การขอคนืภาษีและตรวจสอบเอกสารยอ้นหลัง

ภาษี (1)

27. การช าระและขอคนืภาษีเงนิได ้(นติบิคุคล)

การจา้งงาน (1)

13. การออกใบอนุญาตท างานของคนตา่งดา้ว 

ระดับฝีมอืช านาญการ

ทะเบยีนทีด่นิ(1)

12. การจดทะเบยีนทีด่นิแกน่ติบิคุคล
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• ผลการจัดอันดับ Doing Business 2016 ของประเทศไทย (เผยแพร่เมือ่วันที ่28 ตลุาคม 2558) อยูใ่นอันดับที ่

49 จากจ านวนประเทศทีม่กีารส ารวจทัง้สิน้ 189 ประเทศ 

• เมือ่วันที ่6 พฤศจกิายน 2558 นายกรัฐมนตร ี(พลเอกประยุทธ ์จันทรโ์อชา) มอบนโยบายและทศิทางใหแ้ก่

หัวหนา้สว่นราชการ ภาคเอกชน และภาคสว่นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ร่วมกันผลักดันใหอ้ันดับความยาก - งา่ยในการ

ประกอบธรุกจิของประเทศไทยดขีึน้ 

• สรปุเรือ่งเรง่ดว่นทีข่อใหภ้าครัฐด าเนนิการ ไดแ้ก ่

(1) การจัดตัง้ศนูยบ์รกิารร่วม (One Stop Service) โดยมุง่เนน้ความร่วมมอืใหเ้กดิผลสัมฤทธิแ์ละความเชือ่มโยง

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง พรอ้มทั้งพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 

(2) การสือ่สารสรา้งความเขา้ใจใหแ้กผู่รั้บบรกิารภาครัฐ (ประชาชน เอกชน ผูป้ระกอบการ)

การยกระดบัการจดัอนัดบัความยาก - งา่ยในการประกอบธุรกจิ2.2 Business
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4.จดทะเบียนธุรกิจ
(1) (1-2)
ยื่นข้อบังคับ
กำรท ำงำน (21) 


1. การเริ่มต้น 
ธุรกิจ 96  (14)

2. การขออนุญาต
ก่อสร้าง (39) (15)

3. การขอใช้
ไฟฟ้า (11) (6)

4. การจดทะเบียน
ทรัพย์สิน (57) (17)

5. การได้รับ
สินเชื่อ (97) (28)

6. การคุ้มครอง 
ผู้ลงทุน (36) (4)

7. การช าระภาษี 
(70) (31)

8. การค้าระหว่าง
ประเทศ (56) (41)

9. การบังคับให้
เป็นไปตามข้อตกลง
(57) (1)

10. การแก้ปัญหาการ
ล้มละลาย (49) (27)

เริ่มต้นธุรกิจ ด ำเนินธุรกจิ เลกิธุรกจิ

ผังขั้นตอนการด าเนินธุรกิจ Doing Business  2016

1. จองช่ือ
นิติบุคคล 
online(0.5)(0.5)

2. ช ำระเงิน
ค่ำหุ้น (1) 

3. จัดท ำ
ตรำยำง (4) 

1.ย่ืนค ำขออนุญำต 
(1) (2)

2. รับกำรตรวจ
ก่อนอนุมัต(ิ1)(2)

4.แจ้งชื่อผู้
ควบคุมงำน (1) 

1.ย่ืนค ำร้อง
ขอติดตั้งไฟฟำ้ 
(12) (9)

2. เชื่อมต่อไฟฟ้ำ
ภำยนอก
(18) (18)

4. ติดต้ังมิเตอร์
ไฟฟ้ำ  (7) (4)

3. ตรวจสอบกำร
เดินสำยไฟฟ้ำ 
(2)(2)

1. ขอหนังสือ
ส ำคัญ (1) (3)

2.จดทะเบียน
ทรัพย์สิน (1) (1)

ดัชนีควำมลึกของ
ข้อมูลเครดิต 
(6 (7) คะแนน)
เต็ม 8

ระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบเอกสำร
(11) (4) ชม.

การส่งออก 1. กำรย่ืน
ฟ้องคดี
(60) (6) วัน

2. พิจำรณำคดี
(260) (118) วัน

3. กำรบังคับคดี 
(120) (26) วัน

12. ขอติดต้ัง
ประปำ (1) (2)
13. ตรวจกำรติดต้ัง
น้ ำประปำ (1) (1)

16. ตรวจสอบครั้ง
สุดท้ำย (1) (1)

3. รับใบอนุญำต
ก่อสร้ำง (30) (30)

27.5 (4) วัน 103 (79) วัน 37 (31) วัน ค่าใช้จ่าย 6.3% (2.9%) 22 (13) รายการ 
264 (118)  ชม.

E 64 (18) ชม/
I 56 (37) ชม 440 (150) วัน

ค่าใช้จ่าย
กำรจดทะเบียน 
ทรัพย์สิน
ร้อยละ  6.3 (2.9)
(ค่าธรรมเนียมกำรโอน
ทรัพย์สิน ร้อยละ 2 
(SGD 68.30ประมาณ
1,750 บำท)
ภำษีเงินได้นิติ
บุคลล ร้อยละ 1.0 
และภำษีธุรกิจเฉพำะ 

3.3) 

ดัชนีควำม
แข็งแกร่ง
ของสิทธิทำง
กฎหมำย  
(3 (7) คะแนน)
เต็ม 12

ดัชนีกำร
เปิดเผยข้อมูล 
10 (10) / 10

ดัชนีด้ำนกฎระเบียบ
ประโยชน์ทับซ้อน  
7.7 (8.7) /10

ดัชนีควำม
สะดวกในกำรฟ้อง
คดีของผู้ถือหุ้น  
6 (7) / 10

ดัชนีควำมแขง็แกรง่
ในกำรคุ้มครองสิทธิ
นักลงทุนเสียงข้ำง
น้อย 6.3 (7.8)/10

ภาษีเงินได้
นิติบคุคล
1 ครัง้ 160 (26) ชม. 
เงินสมทบ
ประกนัสงัคม
12 ครัง้ 48 (62) ชม.
ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ
ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน
ภาษีการโอน
ทรัพย์สิน
ภาษีน า้มนั
ภาษีโฆษณา
กองทนุเงิน
ทดแทน
ภาษีรถ
ภาษีมลูค่า
เพิ่ม (VAT)
1  ครัง้ 56 ชม.
ภาษีจาก
การจ่ายเงิน
โดยใช้เช็ค
ภาษี
ดอกเบีย้

ระยะเวลำ
(2.7 (0.8) ปี)

ค่ำใช้จ่ำย 
(ร้อยละ36 (3.0) ของ
มูลค่ำ
อสังหำริมทรัพย์)
อัตรำเงิน
ที่ได้คืน (42.50)
(89.70) เซนต์ต่อ
ดอลลำร์)

สีด ำ : ขอ้มูลประเทศไทย สีน ้ำเงิน : ขอ้มูลประเทศมำเลเซีย: ส่ิงท่ีท ำไดดี้ : ส่ิงท่ีมีโอกำสปรับปรุง  : ส่ิงท่ีตปท.ไม่มีสีแดง : ขอ้มูลสิงคโปร์

กสร./พค./สพ

กทม./กปน./กฟน/.

กฟน.

พค./ทด.

สศค.

กลต./ พค.

สปส./สพ.

กบค./
สนง. ศำลยุติธรรม

5. ช ำระเงิน
ค่ำจดทะเบียน 
(1) 

6.. จดทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม(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. ยื่นและอนุมัติ
บ ำบัดน้ ำเสีย (30) (12)

15. อนุมัติติดต้ัง
น้ ำประปำ (10) (11)

17. รับรองกำรใช้
อำคำร (30) (1)

New

New

New

New

New

New

New

New

11

กฎ
2/2

ก่อน
1/1

ระหว่ำง
2/3

หลงั
3/3

ประกนั
1/2

ผู้ตรวจ
สอบ2/4

DTF     85.07   (95.34) DTF   75.64   (81.1)

New

DTF   90.50   (93.34)

ดชันีกำรควบคุมคุณภำพอำคำร (15)

ดชันีควำม
น่ำเช่ือถือและควำม
โปร่งใสของภำษี(8)

7

DTF   71.33   (85.66)

2.จดทะเบียน
ทรัพย์สิน (1) (1)

New

New

New

ดชันีกำรวดั
คุณภำพกำรบริหำร
ทรัพยสิ์น (30) New

13.50

ควำมน่ำเช่ิอถือของข้อมูลที่ดิน  
1/8

ควำมโปร่งใส 3/6

ควำมครอบคลุมพ้ืนที่  4/8

แก้ปัญหำข้อพพิำท 5.5 /8

DTF   45.0   (70.0)

%ควำมครอบคลุม
ของกำรจด
ทะเบียนสินเชื่อ
ภำครัฐ
(0.0%) (57.0%)

%ควำมครอบคลุม
ของเครดิตบูโร
(60.20%)
(77.10%)

DTF   63.33   (78.33)

ดัชนีควำมน่ำเชือ่ถอื
ของ director
7 (9) /10

ดัชนีธรรมำภิบำลของ
ผู้ถือหุ้น 
5 (7) / 10

ดัชนีสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น  5 (6) /10

ดัชนีควำมเป็น
เจ้ำของและกำรควบคุม
กิจกำร 6(8)/10

ดัชนีควำม
โปร่งใสของกิจกำร
4 (7) /10

DTF   77.7 -

(84.31)

DTF   84.10 -

89.35

ระยะเวลำในกำร
ขนถ่ำยสินค้ำข้ำมแดน
(51) (37) ชม.
ระยะเวลำในกำร
ขนถ่ำยสินค้ำภำยใน
(2) (1) ชม.
ค่ำใช้จ่ำยกำร
ตรวจสอบเอกสำร
(97) (37) USD
ค่ำใช้จ่ำยกำร
ขนถ่ำยข้ำมแดน
(233) (335) USD
ค่ำใช้จ่ำยกำร
ขนถ่ำยภำยใน
(147) (212) USD

การน าเข้า
ระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบเอกสำร
(4) (1) ชม.ระยะเวลำในกำร
ขนถ่ำยสินค้ำข้ำมแดน
(50) (35) ชม.ระยะเวลำในกำร
ขนถ่ำยสินค้ำภำยใน
(2) (1) ชม.
ค่ำใช้จ่ำยกำร
ตรวจสอบเอกสำร
(43) (37) USD
ค่ำใช้จ่ำยกำร
ขนถ่ำยข้ำมแดน
(233) (220) USD
ค่ำใช้จ่ำยกำร
ขนถ่ำยภำยใน
(147) (214) USD

กศก./กำรท่ำเรือ

DTF   62.69 
84.91

ดชันีคุณภำพของ
กระบวนกำร (15.5)
พิจำรณำ (18)

6.5

กระบวนกำรศำล
3/5

New

Case Management
1/6

คดีทำงอิเล็กทรอนิกส์
0/4

กำรไกล่เกลี่ย
2.5/3

DTF   45.0   (70.0)
DTF   45.0   (70.0)

ดชันีควำม
แขง็แกร่งของกรอบ
กำรท ำงำนของ
กฎหมำยลม้ละลำย
(16) (8.50)

11.5

กบค./
สนง. ศำลยุติธรรม

กระบวนกำรกำร
พจิำรณำคดี 2/3

กำรจดักำรสินทรัพย์ของ
ลูกหนี้ 4/6

กำรฟ้ืนฟูกิจกำร 
2.5/3

กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหนี้ 
3/4
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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 าการศึกษาเพ่ือจัดอันดับลว่งหนา้ 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)

ธนาคารโลกไดเ้ผยแพรร่ายงาน Doing Business 2016 เมือ่วนัที ่28 ตลุาคม 2558 ซึง่ประเทศไทยจัดใหอ้ยูใ่นอันดับที ่49 จากประเทศทีไ่ดรั้บการ

ส ารวจทัง้ส ิน้ 189 ประเทศ...

การจดัอนัดบัความยาก - งา่ยในการประกอบธุรกจิ2.2 Business
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1. การเริ่มต้นธุรกิจ

2. การขออนุญาตก่อสร้าง 

เริ่มต้นธุรกิจ

ขยายธุรกิจ
3. การขอใช้ไฟฟ้า 

4. การจดทะเบียนทรัพย์สิน

5. การได้รับสินเชื่อ

6. การคุ้มครองผู้ลงทุน 

8. การค้าระหว่างประเทศ 

7. การช าระภาษี 

9. การบังคับให้เป็นไป
ตามข้อตกลง 
10. การแก้ปัญหาการ
ล้มละลาย 

ด าเนินธุรกิจ

เลิกธุรกิจ

Ease of Doing Business

อันดับ 2016
(จาก 189 ประเทศ)

ปัญหาหลัก

หมายเหตุ DB2016 เปลี่ยนวิธีการจัดอนัดบัจากค่าเฉลี่ยล าดับเปอร์เซนต์ไทล์ของตวัชี้วดัในแตล่ะด้าน เป็นแบบ Distance to frontier (DTF)” คือ พิจารณาจากระยะห่างของผลการปฏิบัติงานจากประเทศที่มแีนวปฏิบัติทีด่ีเลิศ

ใช้ระยะเวลำนำน/ขั้นตอนยุ่งยำก

ค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำยสูง

กฎหมำย กฎ ระเบียบไม่เอ้ือต่อกำรด ำเนนิกำร

อันดับความน่าลงทุนของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในเกือบทุกดรรชนีโดยมีปัญหาหลัก คือ ใช้ระยะเวลานาน 

ทั้งจากขั้นตอนที่ยุ่งยากและจากการเตรียมเอกสาร…

26/46

อันดับ 2015
(จาก 189 ประเทศ)

57

กำรสื่อสำรยังไม่สร้ำงให้เกิดควำมเข้ำใจที่ชัดเจน 
ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์
ของ WB

ปัญหำด้ำนอ่ืน ๆ 

ปญัหาหลกัทีส่ง่ผลตอ่อนัดบัความนา่ลงทนุของไทย

ผลกำรจัดอันดับรำยด้ำน มีอันดับดีขึ้น 1 ด้ำน 
คือ ด้ำนกำรขออนุญำตก่อสร้ำง (จำกอันดับท่ี 
47* เป็น 39) โดยมีตัววัดท่ีส่งผลดีมำก คือ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนลดลงจำก 113 วัน 
เหลือ 103 วัน

96 (-5)

39 (+8)

11 

57 

97 (-7)

36 (-3)

56 (-1)

70 (-8)

57 

49 (-4)

49 (-3)

91

47

11

57

90

33

55

62

57
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จองชื่อนิติบุคคล จดทะเบียนหนังสือ
บริคณห์สนธิ

ขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง
/ยื่นข้อบังคับการท างานจดทะเบียนธุรกิจ

ชื่อ ท่ีอยู่ผู้จองออนไลน์

ชื่อท่ีต้องกำรจดทะเบียนนิติบุคคล

กรณีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด
   

แบบฟอร์ม
1) ค ำขอจดทะเบียนบริษัทจ ำกัด (แบบ บอจ.1) :(1)
2) หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) :(1)
3) แบบวัตถุท่ีประสงค์ (แบบ ว.1-ว.5 แล้วแต่กรณ)ี :(1)
4) แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภำษำต่ำงประเทศ 

(เฉพำะกรณี) :(1)
5) หนังสือมอบอ ำนำจ (ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท) :(1)

1) บัตรประจ าตัวประชาชน :(1)
2) หลักฐำนกำรเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ :(1)
3) แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล :(1)
4) หลักฐำนให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดตั้งบริษัทเพื่อ

ประกอบธุรกิจจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง :(1)

1) ค ำขอจดทะเบียนบริษัทจ ำกัด (แบบ บอจ.1) :(1)
2) บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) :(1)
3) รำยกำรจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3) :(1)
4) รำยละเอียดกรรมกำร (แบบ ก.) :(1)
5) แบบค ำรับรองกำรจดทะเบียนบริษัทจ ำกัด :(1)
6) รำยงำนกำรประชุมตั้งบริษัท :(1)
7) หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท :(1)
8) ข้อบังคับ (ถ้ำมี) :(1)
9) แบบ สสช.1 :(1)
10) แบบขอใช้ช่ือนิติบุคคลเป็นภำษำต่ำงประเทศ

(เฉพำะกรณี) :(1)
11) หนังสือมอบอ ำนำจ :(1)

1) บัตรประจ าตัวประชาชน :(2)
2) หลักฐำนกำรเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ :(1)
3) หลักฐำนกำรรับช ำระค่ำหุ้นท่ีบริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น

:(1)
4) เอกสำรหลักฐำนท่ีธนำคำรออกให้เพื่อรับรองสถำนะ

กำรเงินของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณ)ี :(1)
5) หนังสือยืนยันของผู้เป็นเจ้ำของทรัพยส์ินว่ำจะโอน

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่บริษัท :(1)
6) หลักฐานซ่ึงแสดงว่าบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ :(1)
7) บัญชีแสดงรายละเอียดและมูลค่าทรัพย์สินท่ีน ามา

ลงทุน :(1)
8) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส ำนักงำน :(1)
9) หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนท่ีท่ีตั้งส ำนักงำน :(1)
10) เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการใช้ท่ีตั้งส านักงาน :(2)
11) หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม (กรณีส่งไปรษณีย์) 

:(1)

เอกสารหลักฐาน

ไม่ใช้เอกสำร

1) แบบขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง (สปส.1-01) :(1)
2) หนังสือน ำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 

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

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

5) หนังสือมอบอ ำนำจ :(1)

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

2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดนิติบุคคล :(1)
3) แผนท่ีตั้งของสถำนประกอบกำร :(1)
4) ส าเนาใบทะเบียนภาษี (ภ.พ.20) หรือ (รง.4) ฯลฯ :(1)
5) ส าเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง :(1) และลูกจ้าง 

(ขึ้นอยู่กับจ านวนลูกจ้าง) :(1)

เอกสารที่ออกโดยภาครัฐ

30 วัน
(20 นาที) (1 วัน) (1 วัน) (30 นาที)

1)  ข้อบังคับกำรท ำงำน (ประกำศใช้ใน 15 วันนับแต่
มีกำรจ้ำง) :(1)

Fast track  เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง จดทะเบียนได้ภายใน 1 วัน

กำรเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยมีข้ันตอนที่ต้องติดต่อหลำยหน่วยงำน แบบฟอร์มจ ำนวนมำ และเอกสำรหลักฐำนมีควำมซ้ ำซ้อน สร้ำงภำระให้แก่ผู้ประกอบกำร และหน่วยงำน
ภำครัฐในกำรคัดกรองเอกสำร และใช้เวลำในกำรพิจำรณำนำน...



4 ขั้นตอน 22 แบบฟอร์ม 20 เอกสารหลักฐาน
(ออนไลน์ 1 ขั้นตอน)

การเริม่ตน้ธุรกจิในประเทศไทยทีผ่า่นมา

1) 1)

1) 1) 1)

8)

3)
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การเริม่ตน้ธุรกจิปจัจบุนั  อนาคต.....

ส านกังาน ก.พ.ร. รวบรวมขอ้มลู และการด าเนนิงานของภาครัฐในการจัดตัง้ธุรกจิ พบว่า ขัน้ตอนในปัจจุบันมปัีญหา อปุสรรคต่อผูป้ระกอบการอยูม่าก จงึไดศ้กึษา

และออกแบบระบบบรูณาการศนูยก์ลางบรกิารภาครฐัเพือ่ภาคธุรกจิ (Biz Portal) รว่มกบักรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ส านักงานประกนัสงัคม กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

และส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนสิก์ เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการการเริม่ตน้ธุรกจิไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ลดระยะเวลา ขัน้ตอน แบบฟอรม์ และเอกสารหลักฐานทีซ่ ้าซอ้น และด าเนนิการ

ผา่นระบบออนไลนไ์ดอ้ยา่งครอบคลมุ โดยมแีนวทางการด าเนนิการใน 3 ระยะ ดังนี.้.

biz.govchannel.go.th

3 ข ัน้ตอน

22 แบบฟอรม์

20 เอกสารหลกัฐาน

2 ข ัน้ตอน

19 แบบฟอรม์

7 เอกสารหลกัฐาน

1 ข ัน้ตอน

1 แบบฟอรม์

6 เอกสารหลกัฐาน

29 กมุภาพนัธ ์2559 1 มถินุายน 2559 30 กนัยายน 2559กอ่น 29 กมุภาพนัธ ์2559

Starting 
a Business

Getting 
Electricity

Dealing 
with 

Construction

biz.govchannel.go.th

• กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 
• ส านักงานประกนัสงัคม 
• กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

• กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 
• ส านักงานประกนัสงัคม 
• กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

• กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 
• ส านักงานประกนัสงัคม 
• กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

counter counter counter

1. จดทะเบยีน
ธรุกจิ

2. ขึน้
ทะเบยีน
นายจา้ง

3. ยืน่
ขอ้บงัคบั
การท างาน

counter

1. จดทะเบยีน
ธรุกจิ

Starting 
a Business

1.1 จดทะเบยีนธรุกจิ

1.2 ขึน้ทะเบยีนนายจา้ง

1.3 ยืน่ขอ้บงัคบัการท างาน

2.1 ขึน้ทะเบยีนนายจา้ง

2.2 ยืน่ขอ้บงัคบัการท างาน

• ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย
• ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
• กรมโรงงานอตุสาหกรรม
• ส านักงานกรงุเทพมหานคร 
• การประปานครหลวง 
• การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลติ

2.2 Business
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การบรูณาการขอ้มลูรปูแปลงดจิทิลั : 

ดา้นการจดทะเบยีนทรพัยส์นิ (Registering Property)

LandsMaps : dolwms.dol.go.th
“แอปพลเิคชนัทีอ่ านวยความสะดวกในการตรวจสอบต าแหน่งและภาพแปลงทีด่นิ โดยระบเุลขทีโ่ฉนด” สะทอ้นคณุภาพตามดชันกีารครอบคลมุทางภมูศิาสตร ์(Geographic 

coverage index ของ Doing Business

ปี 2559

o ท ัว่ประเทศ
o 32 ลา้นแปลง

• บรูณาการการน าประโยชนจ์ากขอ้มลูรปูแปลงดจิทิลัและทีต่ ัง้ของแปลงทีด่นิจาก

ฐานขอ้มลูทีด่นิ มาใชร้ว่มกบัการสบืคน้ขอ้มลูทีเ่ป็นสากลของ Google map

• เพิม่ชอ่งทางการใหบ้รกิารและเขา้ถงึขอ้มลูแกป่ระชาชน

2.2 Business
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“แอปพลเิคชนัทีอ่ านวยความสะดวกในการตรวจสอบต าแหน่งและภาพแปลงทีด่นิ โดยระบเุลขทีโ่ฉนด” สะทอ้นคณุภาพตามดัชนีการครอบคลมุทางภมูศิาสตร ์(Geographic coverage 

index ของ Doing Business



ภาษีและคา่ธรรมเนยีมตา่งๆทีผู่ป้ระกอบการตอ้งช าระในการประกอบธรุกจิในประเทศไทยปัจจบุนั (As Is)

กระทรวงการคลงั กระทรวงคมนาคม ธนาคารพาณิชย์กรงุเทพมหานครกระทรวงแรงงาน

กรมสรรพากร กรมการขนสง่ทางบก

    

ประเภทภาษทีีต่อ้งช าระ (และแบบฟอรม์)

1. ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล – Online
(ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.53, 
ภ.ง.ด.54) (a)
2. ภาษีธุรกจิเฉพาะ – Online
(ภ.ธ.40) (d)
3. ภาษีมลูคา่เพิม่ – Online 
(ภ.พ.30, ภ.พ.30.2, ภ.พ.30.3, 
ภ.พ.36, รายงานภาษีซือ้, รานงาน
ภาษีขาย, 
รายงานสนิคา้และวัตถดุบิ) (c) 
4. ภาษีจากดอกเบีย้รับ (c)

1. ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ 
(ภ.ร.ด.2, ภ.ร.ด.8) (d)
2.  ภาษีป้าย
(ภ.ป.1) (d)
3. คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกับการโอน
อสังหารมิทรัพย ์(d)

1. เงนิสมทบกองทนุประกันสังคม
(สปส.1-10 สว่นที ่1 และสว่นที่
2) (b)
2. เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน
(กท.26ก, กท.25ค, กท.25ก) 
(b)

1.  คา่ธรรมเนยีมการใชเ้ช็ค (c)

ประเภทภาษทีีต่อ้งช าระ (และแบบฟอรม์)

กรมสรรพสามติ

1. ภาษีสรรพสามติ
(ภษ.01-12. ภษ.01-12ก) (d)

1)ภาษสีรรพสามติ
1. ภาษีรถ 
(ผูป้ระกอบการสามารถกรอก
ขอ้มลูและรายละเอยีดตา่งๆลง
ในระบบออนไลนข์องกรมการ
ขนสง่ทางบก) (d)

ส านกังานประกนัสงัคม

กรงุเทพมหานคร

*Major types of taxes  in Doing Business Report 2016
(a) Corporate income tax
(b) Labor taxes and social contributions
(c) Sales tax, value added tax (VAT), goods and service tax 
(GST) or other consumption tax
(d) Any other taxes

การช าระภาษใีนประเทศไทยปจัจบุนั2.2 Business
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แนวทางการบูรณาการงานด้านการช าระภาษี (Paying Taxes)

Phase 1 Phase 2 Phase 3
ภายใน ปี 2559 ภายใน ปี 2560

1.1 มชีอ่งทางการช าระภาษผีา่น 
เคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิและธนาคาร

One Stop 
Tax 

Paypoint

Quick Win 

ภายใน ปี 2561-2563

Online One Stop Tax Paypoint Integrated Tax System/
One Stop Service Across Ministries

ภายใน มนีาคม 2559

ภายใน ธันวาคม 2559

**ส าหรับหน่วยงานทีย่ังไมม่รีะบบการช าระภาษีออนไลน์
ยกระดับการช าระภาษีผา่นชอ่งทางออนไลน:์ Online Tax System 

บรูณาการระบบการช าระภาษ ี
ณ จดุเดยีว ระหวา่งกรม

**น ารอ่งทีก่ระทรวงการคลงั

3.1 บูรณาการการช าระภาษอีอนไลนข์า้มกระทรวง
*น ารอ่งระหวา่งกระทรวงการคลงั

และกระทรวงคมนาคม

3.2 บูรณาการการช าระภาษอีอนไลนข์า้มกระทรวง

กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ

กรมศลุกากร

กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ กรมศลุกากร

กระทรวงการคลงั กระทรวงคมนาคม

กระทรวงการคลงั กระทรวงคมนาคม

กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร

กระทรวง… กระทรวง…

ภายใน เมษายน 2559

กรมสรรพากร

1.2 จดัท าเครือ่งมอืชว่ยค านวณรายจา่ยทาง
ภาษี (Calculation Sheet)

ส านกังานประกนัสงัคม

1.3 ปรบัลดข ัน้ตอนการช าระเงนิสมทบกองทนุ           
ประกนัสงัคมผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส์

18 เมษายน 2559

การช าระภาษใีนประเทศไทยปจัจบุนั (ตอ่)2.2 Business
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เลือก สง่ข้อมลูการช าระเงินได้ 2 แบบ
1. สง่สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. สง่แบบฟอร์ม(กระดาษ)

By Phone

Walk-in
Bill-Payment 

Online
E-Payment 

Data by
www.sso.go.th

ช าระเงนิสมทบ
Website ของธนาคาร

User 1
Password 1

User 2
Password 2

Information 

Transaction 



www.sso.go.th

สายดว่น 1506

Walk-in



สถานประกอบการจา่ยเงนิสมทบผา่นระบบธนาคารได ้2 ระบบ

เร ิม่ตน้ใหจ้า่ยผา่นระบบธนาคารแทนการจา่ย ณ ส านกังานประกนัสงัคม ต ัง้แตว่นัที ่2 ก.ค. 2559

1. ขอ้มูลกำรช ำระเงิน

2. โอนเงินเขำ้บญัชี

เร ิม่ตน้ใหจ้า่ยผา่นระบบธนาคารแทนการจา่ย ณ ส านกังานประกนัสงัคม ต ัง้แตว่นัที ่2 ก.ค. 2559

สถานประกอบการ

ได้รับใบเสร็จรับเงนิภายใน 7 วันท าการ

1. ขอ้มูลกำรช ำระเงิน

2. โอนเงินเขำ้บญัชี

ได้รับใบเสร็จรับเงนิทนัที

การช าระภาษใีนประเทศไทยปจัจบุนั (ตอ่)2.2 Business
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แผนการด าเนินงานยกระดับด้าน Trading Across Borders

2559 2560 2561

1.Time Release Study: 
TRS 
วัดระยะเวลาที่ใชใ้นการตรวจ
ปล่อยสนิคา้ตามแนวทางของ
องคก์ารศลุกากรโลก แถลงขา่ว
เมือ่วนัที ่18 กมุภาพันธ์ 2559

2.Pre-Arrival  
Processing  System 
ระบบการปลอ่ยสนิคา้ลว่งหนา้ 
มวีัตถุประสงคเ์พื่อลดขัน้ตอน
และระยะเวลาในการปฏบิัตพิธิี
ศุลกากร และกระบวนการที่
ท่ า เ รื อ  เ มื่ อ สิน ค ้า ม า ถึ ง 
สามารถตรวจปล่อยสนิคา้ได ้
ทันท ีระบบเริม่เปิดใชเ้มือ่วนัที ่
18 เมษายน 2559

E-Payment  Gateway
ด าเนนิการ Web Service e-
Payment Gateway เพือ่เป็น
ฐานขอ้มลูในการท าธรุกรรมช าระ
เงนิ ทัง้ในเรือ่งภาษี และคา่ภาระที่
ทา่เรอื

Digital Trade 
Facilitation

Document compliance 
Improvement
พัฒนาระบบเชือ่มโยงขอ้มลู
ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
โดยเฉพาะในกระบวนการขอ
อนุญาตตา่ง ๆ

2563

Training and PR: เจา้หนา้ที ่ผูป้ระกอบ และภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ (Trading Across Borders)2.2 Business
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แนวทางการพฒันาระบบบรกิารเพือ่อ านวยความสะดวกแกก่ลุม่ลกูคา้ภาครฐั  3 กลุม่หลกั
งานบรกิารดา้นทอ่งเทีย่วทีม่ลี าดบัความส าคญัสงู

งานบรกิารหลกั
63 งานบรกิาร

ภาคธุรกจิ

27 งานบรกิาร

ประชาชน

31 งานบรกิาร

นกัทอ่งเทีย่ว

5 งานบรกิาร

3,000+
งานบรกิารภาครฐั

งานบรกิารดา้นทอ่งเทีย่ว

1. การออกวซีา่เขา้ประเทศไทย

2. ตรวจคนเขา้เมอืง (ขาเขา้ และขาออก)

3. การจองรถโดยสาร

ความปลอดภัย

4. การรับบรกิารจากต ารวจทอ่งเทีย่ว

งานบรกิารขอ้มลู 
(ภาคธรุกจิ ประชาชน และภาครัฐ)

5. การใหข้อ้มลูทอ่งเทีย่ว

งานบรกิารดา้นทอ่งเทีย่ว
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การพฒันาระบบ Tourism Gateway2.3  Tourism

67



MAKE SIMPLE BE MODERN

www.opdc.go.th


