
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ระบบอ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)

โดย

นางอารีย์พันธ์  เจริญสุข
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

พลิกโฉมงานบริการภาครัฐ
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร



รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2560 หมวด 16 มาตรา 258 ข

กรอบยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ที่มา
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ระบบราชการ 4.0

ที่มา



พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558*

• ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและเอกสาร หากไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขทันทหีรือลงนามในบันทึกให้รับรู้ทั้ง 2 ฝ่าย และขอเพิ่มได้เพียงครั้งเดียว
• กรณีที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือฯ แล้ว จะเรียกเอกสารเพิ่มอีกไม่ได้ หากปฏิเสธค าขอโดยอ้างว่าเอกสารไม่ครบ/ค าขอไม่สมบูรณ์ไม่ได้ ยกเว้นความประมาท/ทุจริตของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งต้องรับโทษ

ทางวินัย/ด าเนินคดี
• ต้องด าเนินการภายในระยะเวลาตามคู่มือฯ และแจ้งให้ทราบภายใน 7 วันหลังจากแล้วเสร็จ
• กรณีล่าช้าต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ยื่นฯ ทุก 7 วันจนแล้วเสร็จ และส าเนาถึง ก.พ.ร.
• ก.พ.ร. พิจารณาว่า การให้บริการขาดประสิทธิภาพ / ล่าช้าเกินเหตุ ต้องรายงานต่อ ค.ร.ม.และเสนอแนะข้อปรับปรงุ
• หากใบอนุญาตมีอายุ อาจก าหนดโดยมติ ครม. ให้ถือว่าการช าระค่าธรรมเนียมต่ออายุ = การต่อ / การยื่นค าขอต่ออายใุบอนุญาต
• ต้องพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ยกเลิกการอนุญาต หรือจัดให้มีมาตรการอืน่แทน เสนอต่อ ครม. ทุก 5 ปี (หรือเร็วกว่าน้ันก็ได้)

• ในกรณีจ าเป็นและสมควร เสนอ ครม.จัดตั้งศูนย์ฯ
• สามารถจัดตั้งได้โดย พ.ร.ฎ. ตามความจ าเป็น ฐานะเป็น

ส่วนราชการของส านักนายกรฐัมนตรี
• ก.พ.ร. ศึกษาเพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์รบัค าขอฯ
• รับค าขอฯ ตรวจเอกสาร / ค าขอ ให้ข้อมูล และส่งต่อ

ค าขอไปยังหน่วยงานอนุญาต และติดตามสถานะค าขอ

คู่มือส าหรับประชาชน (มาตรา 7,17) ศูนย์รับค าขออนุญาต (มาตรา 14-16)ศูนย์บริการร่วม (มาตรา 7)

• ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วม 
เพื่อรับค าขอและให้ข้อมูลการอนุญาต
ณ ท่ีเดียว ตามแนวทางที่ ก.พ.ร. ก าหนด

• ก.พ.ร. ก าหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์บรกิารร่วมภายใน
180 วันจากวันท่ีประกาศใช้ พ.ร.บ.ฯ

ผู้อนุญาต (มาตรา 8,9,10,11,12,13)

• หน่วยงานภาครัฐจัดท าคู่มือภายใน 180 วันนับจากประกาศใช้
• คู่มือส าหรับประชาชนต้องมี หลักเกณฑ์+วิธีการ+เงื่อนไข+

ขั้นตอน+ระยะเวลาที่ใช้+รายการเอกสาร/ 
หลักฐานที่ต้องใช้ ตามที่ ก.พ.ร. ก าหนด

• ต้องปิดประกาศ /เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
• ก.พ.ร. ต้องรวบรวม ตรวจสอบการบริการตามหลักธรรมาภิบาล

และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาการบริการแก่ ครม.

“การบูรณาการงานบริการภายในกระทรวง/จังหวัด” “การบูรณาการงานบริการระหว่างหน่วยงาน”

หากไม่แจ้งท้ังกรณีแล้วเสร็จ/ลา่ช้า มีโทษเท่ากับกระท า/ละเว้น
กระท าการท าให้เกดิความเสียหายต่อผู้อื่น

อปท.
7,853

7,853
สถาบันการศึกษา

58
รัฐวิสาหกิจ7,853

53

องค์การมหาชน7,853จังหวัด

76
7,853ส่วนราชการ

145

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 39,747 แห่ง**

42
หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ

• สถาบันอุดมศึกษา 83
• โรงเรียน 31,437

หมายเหตุ * ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558          ** ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

4

ที่มา



ข้อเสนอแนะของธนาคารโลกเพ่ือยกระดับ Ease of Doing Business ทั้ง 10 ด้าน : ธนาคารโลกเสนอให้ใช้ระบบดิจิทัลมาบูรณาการขั้นตอน
และข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

5

ข้อเสนอเกี่ยวกับการยกระดับด้วยระบบดิจิทลั

ยกระดับระบบดิจิทัลเพื่อจัดตั้งธุรกิจในขั้นตอนเดียวโดยใช้ Single Form ครอบคลุมการจองชื่อ
จดทะเบียนบริษัท ขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้าง และจดทะเบียน VAT

พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการขออนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้างและตรวจสอบผังเมืองแบบครบวงจร

ยกระดับระบบการขอใช้ไฟฟ้าออนไลน์ในปัจจุบันโดยเพิ่มขีดความสามารถ เช่น การช าระเงิน
ออนไลน์ เชื่อมโยงกับหน่วยงานท้องถ่ินหากต้องปักเสาพาดสาย

ยกระดับระบบจัดเก็บเอกสารการถือครองท่ีดินให้เป็นดิจิทัลโดยสมบูรณ์  พัฒนาให้มีฐานข้อมูล
ออนไลน์สามารถตรวจสอบข้อมูลส าคัญ เช่น ภาระผูกพัน Zoning และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินได้

ยกระดับระบบดิจิทัลเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการน าเข้าส่งออกครบวงจรแบบไร้เอกสาร 
สามารถขออนุญาตน าเข้าส่งออกสินค้าและย่ืนต่อกรมศุลกากรได้ในขั้นตอนเดียว

ยกระดับระบบดิจิทัลเพื่อการยื่น ช าระ และขอคืนภาษีให้ครอบคลุมภาษีนิติบุคคลทุกรูปแบบ

ยกระดับระบบการยื่นฟ้องคดี ให้ครอบคลุมทุกประเภทคดีและทุกพื้นที่ ให้ผู้พิพากษาและ
ทนายความใช้บริหารจัดการคดีและเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

พัฒนาระบบการยืนยันตัวตนและลงนามในรูปแบบดิจิทัล ที่ทุกงานบริการภาครัฐใช้ร่วมกัน

ยกระดับระบบดิจิทัลเพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับท่ีดินได้แบบครบวงจรออนไลน์

ยกระดับระบบดิจิทัลเพื่อน าส่งเงินสมทบแบบออนไลน์ให้ครอบคลุมทั้งกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน

การเริ่มต้นธุรกิจ

การขออนุญาตก่อสร้าง

การขอใช้ไฟฟ้า

การจดทะเบียนทรัพย์สิน

การได้รับสินเชื่อ

การคุ้มครองผู้ลงทุน

การช าระภาษี

ด้านการค้าระหว่างประเทศ

การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง

การแก้ปัญหาการลม้ละลาย

Ease of Doing Business 10 ด้าน

ที่มา



การด าเนินงานที่ผา่นมา
พระราชบัญญัติ

การอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ 
พ.ศ. 2558

กฎหมายกลางที่จะก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับค าร้อง และศูนย์รับค าขอ
อนุญาต ณ จุดเดียว และเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตกับประชาชนซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

คู่มือส าหรับ
ประชาชน

ผ่าน Website 
และ App

คู่มือการจัดตั้ง
ธุรกิจค้าปลีก

การช าระค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาต

แทนการยื่นค าขอ
ต่อใบอนุญาต
(มาตรา 12)

ศูนย์รับค าขออนุญาต
(มาตรา 14)

ปี 2558

การจัดตั้ง
ธุรกิจร้านอาหาร
6 ใบอนุญาต

การจัดตั้ง
ธุรกิจค้าปลีก
9 ใบอนุญาต

5,724  
กระบวนงาน/คู่มือ

อ านวยความสะดวกให้ประชาชน
ในการต่ออายุใบอนุญาต ลดขั้นตอน 
เอกสารหลักฐาน และค่าใช้จ่าย

โดยตราพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับ
การช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต พ.ศ. .... เสนอร่างต่อ ครม. 
เห็นชอบในหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 
4 ก ร ก ฎา ค ม  2560 อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนเสนอ 
สนช. ตรวจพิจารณาต่อไป

เปิดให้บริการปี 2561 :

ประเมิน
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 72.80

2560>2559>
2561 แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ 

ระยะที่ 2 
(ครม. เห็นชอบ เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2560)

การด าเนินงาน
ส าคัญ ๆ 
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อยู่ระหว่างรอเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา

การอ านวยความสะดวกในการจองคิวกลาง
และการให้ข้อมูลป้อนกลับของประชาชน
ต่อการบริการ (Citizen Feedback 
Survey) 

แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา

ปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2

พัฒนาระบบติดตามการให้บรกิาร 
(Tracking system)

การทบทวนกฎหมายในการยกเลิก
ใบอนุญาตที่ไม่จ าเป็น



7

การจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต (มาตรา 14 15 และ 16)
(อยู่ระหว่างการรอเสนอคณะรัฐมนตรี)

ยื่นทาง online

ยื่นที่ศูนย์รับค าขออนุญาต

ยื่นค าขอผ่านระบบด้วยตนเอง

ยื่นค าขอผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
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แนวทางการด าเนินงานของศูนย์รับค าขออนุญาต  (มาตรา 14 15 และ 16)
ด าเนินการทั้งในรูปแบบการย่ืนค าขอด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับค าขออนุญาต และย่ืนค าขอทางออนไลน์ 

(เม่ือพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ)



ความท้าทายจากมุมมอง
ของผู้ประกอบการในการเริ่มประกอบธุรกิจ

ขีดความสามารถหลักของระบบ
(Key Capabilities)

ต้องกรอกข้อมูล และส่งเอกสารซ้ าๆ ทั้งท่ี
หน่วยงานรัฐมีเก็บไว้อยู่แล้ว

Smart Track & Pay ติดตามสถานะ และ
จ่ายค่าธรรมเนียมทุกใบอนุญาต ณ จุดเดียว

ติดตามสถานะและจ่ายค่าธรรมเนียม
ล าบาก ต้องติดต่อแต่ละหน่วยงานแยกกัน

ไม่รู้ว่าต้องขอใบอนุญาตอะไร ที่ไหนบ้าง

ใบอนูญาตรูปแบบกระดาษ ยากต่อการเก็บ
และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี

Smart License ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถใช้แทนเอกสารกระดาษได้

Smart Quiz แนะน าใบอนุญาตที่
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องขอ

Smart Form & Doc กรอกข้อมูล และส่ง
เอกสารครั้งเดียว แล้วหน่วยงานแชร์กัน 

Digital ID ใช้ log in เดียวที่ขอได้ทุก
ใบอนุญาต 

ต้องมีหลาย log in เพื่อแยกขอใบอนุญาต
ผ่าน e-service ของแต่ละหน่วยงาน

9

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์รับค าขออนุญาต
“Doing Business Portal”
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์รับค าขออนุญาต
“Doing Business Portal”

https://biz.govchannel.go.th/
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์รับค าขออนุญาต
“Doing Business Portal”



12ประเภทธุรกิจที่พัฒนาในระยะน ารอ่ง ปี 2560

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์รับค าขออนุญาต
“Doing Business Portal”

ประเภทธุรกิจที่พัฒนาในระยะต่อไป ปี 2561

ธุรกิจร้านกาแฟ และ 
Co-Working Space

ธุรกิจฟิตเนส

ธุรกิจ E-commerce
(ด้านเสื้อผ้า)

ธุรกิจการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ซอฟต์แวร์ ซื้อมา-ขายไป

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์
เลี้ยงขนาดเล็ก

ธุรกิจก่อสร้างและรับเหมา
ก่อสร้าง

ธุรกิจการศึกษา

ธุรกิจการให้บริการสถานดูแล
ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ/ จัดหาผู้ดูแล

ธุรกิจสปา

ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้าน
กฎหมายและบัญชี

ธุรกิจพลังงานทดแทน และ
ขายกระแสไฟฟ้าให้ภาครัฐ

ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์

ธุรกิจขนส่ง Logistics

ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร
ขนาดเล็ก

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจทางการเงิน

ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม 
(แบบไม่ค้างคืน)

ธุรกิจคารแ์คร์ธุรกิจเกษตรปลอดสารพิษ

ธุรกิจขายสินค้า online 
(ด้านเครื่องส าอาง)

ธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็ก

ธุรกิจซ่อมและขายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจผลิตครีมบ ารุง 
เครื่องส าอาง น้ าหอม

ส านักงาน ก.พ.ร. มีแผนการด าเนินงานเพื่อให้บริการแบบเชื่อมโยงครบวงจรใน 25 ประเภทธุรกิจที่ส าคัญ 
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ข้อเสนอการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิแบบครบวงจร
(Doing Business Portal)

ระยะ 1

(ภายในปีงบประมาณ 61)

พฒันาระบบและขยายผล

ใหค้รอบคลมุบรกิารส าคญั

ระยะ 2

(ภายในปีงบประมาณ 62)

ขยายผลสูง่านบรกิารอืน่ ๆ 

และเชือ่มกบัภาคเอกชน

• Single Form ใหบ้รกิารครอบคลมุการขอ
อนุญาตทีส่ าคัญ ~50 บรกิาร/ใบอนุญาต

แพลตฟอรม์กลางเพือ่ขออนุมตัิ
อนุญาตทกุประเภทออนไลน์

1 • Single Form ขยายผลใหค้รอบคลมุการขออนุญาต
ทีส่ าคัญ ~250 บรกิาร/ใบอนุญาต

• Data Analytics ใชป้ระโยชนข์อ้มลูเพือ่วางแผน
พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม

License 
Digitization 
& Analytics

2
ระบบยนืยันตัวตนแบบออนไลน์

• Digital ID for Citizen ใชง้านกับบรกิารทีม่ี
ระดับความเสีย่งต า่

• Digital ID for Citizen & Business ใชง้านกับ
บรกิารทีม่รีะดับความเสีย่งต า่ - ปานกลาง

Digital 
Authentication

3
ระบบกลางเพือ่อ านวยความ

สะดวกดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ

• Single Form for Trade Facilitation 
ใหบ้รกิารสนิคา้น าเขา้สง่ออกทีม่ี
ความส าคัญและมคีวามพรอ้ม

• Private Sector Integrations ใหบ้รกิารสนิคา้
น าเขา้สง่ออกอืน่ ๆ ทีม่คีวามส าคัญและเชือ่มโยง
กับผูป้ระกอบการเอกชน

Trade 
Digitization

4
บกุส ารวจและเชือ่มโยงระบบ

การท างานของหน่วยงานตา่งๆ

• Digital Commando ขบัเคลือ่นการเชือ่มโยง
งานบรกิารภาครัฐแบบเชงิรกุรว่มกับ 
~50 หน่วยงาน  ปลดล็อคปัญหาและ
อปุสรรคตา่ง ๆ

• Digital Commando ขบัเคลือ่นการเชือ่มโยงงาน
บรกิารภาครัฐแบบเชงิรกุรว่มกับ ~50 หน่วยงาน  
ปลดล็อคปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ

Digitization 
Commando

ปรบัปรงุใหมแ่ลว้ตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่10 ตลุาคม 2560

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการข้อเสนอการพัฒนาระบบ Doing Business Portal และให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินการ
โดยให้ก าหนดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมทั้งระยะเวลาด าเนินการให้เหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมทั้งระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จและเกิดผลเป็น
รูปธรรมในระยะที่ 1 (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายในกรอบวงเงินงบประมาณจ านวน 4,000 ล้านบาท ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้
ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
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เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักธรรมาภบิาล

BETTER GOVERNANCE, HAPPIER CITIZENS

www.opdc.go.th


