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 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หรือ สพร. ในฐานะ 
หนวยงาน ซึ่งมีบทบาทหนาที่ทางกฎหมายในการสนับสนุนการเช่ือมโยงบริการ
ดจิทิลัของหนวยงานของรัฐใหเกิดบรกิารสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One-Stop 
Service (OSS) สําหรบัผูท่ีอยูอาศยัอยูในประเทศไทยทัง้หมด ตามทีค่ณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนด ไดมีการดําเนินงานเพื่อผลักดันใหเกิดการอํานวย
ความสะดวกสําหรับภาคธุรกิจและภาคประชาชนในประเทศ อยางไรก็ดี 
หากกลาวถึงผูที่อยูอาศัยในประเทศไทยทั้งหมด ยังหมายรวมถึงชาวตางชาติ 
ซึ่งปจจุบัน พบวา การอํานวยความสะดวกหรือการใหบริการของภาครัฐสําหรับ
ชาวตางชาติของแตละหนวยงานภาครัฐ ตางมีการใหบริการแยกออกจากกัน 
ยังไมเกิดการรวบรวมงานบริการทั้งหมดไวในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
ดวยเหตุน้ี จึงมีความจําเปนจะตองยกระดับงานบริการสําหรับชาวตางชาติ
ใหเกิดความสะดวกเนื่องจากชาวตางชาติมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและ
ขีดความสามารถของประเทศไทยเปนอยางมาก

 ส พ ร .  ไ ด จั ด ทํา แ ผ น แ ม บ ท ก า ร พั ฒ น า พ อ ร ทั ล บ ริ ก า ร เ พื่ อ
ชาวตางชาติ ระยะ 5 ป  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อวางแนวทางสําหรับ
การพัฒนาบริการภาครัฐใหแกชาวตางชาติ โดยพัฒนาระบบกลางของประเทศ
ที่รวบรวมขอมูล งานบริการภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกแกชาวตางชาติ
ในการติดตอขอรับบริการผานชองทางออนไลน โดยไดทําการศึกษาวิเคราะห
ความคาดหวังและความตองการของชาวตางชาติ (Foreigner Expectations 
Analysis) และ แบบอยางการพฒันาดจิิทลัแพลตฟอรมหรอืพอรทลับรกิาร จาก
ประเทศผูนํา (Leading Practice Analysis) เพื่อสังเคราะหแนวทางการพัฒนา
ทีเ่หมาะสมสําหรบัประเทศไทย รวมถงึดําเนนิการรวบรวมขอมลูบรกิารทีเ่ก่ียวของ
กบัชาวตางชาต ิพรอมสํารวจสถานภาพปจจบุนัของหนวยงานภาครฐัทีเ่กีย่วของ 
เพ่ือนํามาจัดลําดับความสําคัญของงานบริการสําหรับชาวตางชาติ (Service 
Prioritization)

 ดวยความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของ ที่แสดงความคิดเห็นและ    
ขอเสนอแนะแก สพร. จากการดําเนินกิจกรรมการประชุมหารือ สัมภาษณ
เชิงลึก และประชุมรับฟงความคิดเห็น สพร. จึงไดรับขอมูลที่เปนประโยชน
มาปร ะกอบและ จัดทํา เปนแผนแมบทการพัฒนาพอรทั ลบริการ เพื่ อ
ชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับนี้ ซึ่งเชื่อไดวาจะชวยให
ประเทศเกิดการยกระดับของการใหบริการแกชาวตางชาติแตละกลุม 
ใหไดรับการอํานวยความสะดวกในการขอและรับบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
และครบถวน ตอบโจทยความตองการที่มีตอบริการภาครัฐของประเทศไทย 
ขณะเดียวกัน หนวยงานภาครัฐไทยยัง เกิดการบูรณาการขอมูลและ
เกิดการบริหารงานและการใหบริการแกชาวตางชาติรวมกัน สรางคุณคา 
ประสบการณ และ ภาพลักษณอันดีแกชาวตางชาติ  และชวยยกระดับ
ขีดความสามารถการแขงขัน ของประเทศไทยใหทัดเทียมกับนานาประเทศตอไป

บทนํา
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ชาวตางชาติในประเทศไทย

 ชาวตางชาติในประเทศไทย ประกอบดวยชาวตางชาติ 5 กลุมหลัก ไดแก นักทองเที่ยว แรงงานตางชาติ 
นักลงทุนและนักธุรกิจ ผูอยูอาศัยชั่วคราวพํานักระยะยาว และนักศึกษา ซึ่งลวนแลวแตเปนอีกหนึ่งกลุมประชากร
สําคัญที่ตองการไดรับการอํานวยความสะดวกในการขอและรับบริการภาครัฐเชนเดียวกันกับประชาชนชาวไทย 
หรือภาคธุรกิจในประเทศ

นักทองเที่ยว

แรงงานตางชาติ

นักศึกษาตางชาติ

 ทั้งนี้  ตั้งแตกอนที่ชาวตางชาติจะเดินทางเขามาในประเทศไทย ระหวางการเดินทาง ขณะอยูพักอาศัย
ในประเทศ จนถงึกําลงัจะเดนิทางออกนอกประเทศไทย ชาวตางชาตใินกลุมตางๆ ขางตนลวนแลวแตตองการรบับรกิาร
หลากหลายรปูแบบ จากหลากหลายหนวยงานภาครฐั ตลอดจนตองการขอมลู การใหคําปรกึษา รวมถงึสามารถดําเนนิ
การรับบริการภาครัฐ ไดผานชองทางออนไลน

ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว รานอาหาร 
ที่พัก และบริษัทนำเที่ยว

01

02

คนหาขอมูลสถานการณและการเดิน
ทางเขาประเทศในชวง COVID-19

ขอมูลการเดินทางทองเที่ยว
ในประเทศไทย

จองและชำระคาสถานที่กักกัน / 
ที่พัก / ตั๋วเครื่องบิน / บริษัทนำเที่ยว

ซื้อประกันภัยการเดินทาง
ตางประเทศ

03

04

05

ลงทะเบียนระบบ 
THAILAND PASS

เตรียมเอกสาร/ยื่นขอ VISA 

06

กรอกและยื่นแบบฟอรมผานดาน
ตรวจคนเขาเมือง (ตม.6) ประกาศ

ดานสุขภาพ (ต.8)

07

08
กักตัว ณ สถานที่กักกันที่ได

จองไว

09
ดาวนโหลด

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

10
หากิจกรรมทองเที่ยว 

แหลงชอปปง รานอาหาร 

11

12

บริการขนสง 
และจำหนายตั๋วโดยสาร

ศึกษาขอมูลวีซา
กรณีขออยูตอ หรือ 

ขอเปลี่ยนประเภทวีซา 

13
ติดตอหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ กรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน

บริการขอมูลเกี่ยวกับ
โรงพยาบาลสำหรับ

ชาวตางชาติ 

บริการจดทะเบียนสมรส

บริการยื่น
ขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม  

กรอกและยื่นแบบฟอรมออก
เมืองผานดานตรวจ

คนเขาเมือง

เขียนความประทับใจหรือ
ขอเสนอแนะหรือเรื่องรองเรียน
ปญหาเกี่ยวกับการทองเที่ยว

14

15

16

17

18

19

นักธุรกิจ 
นักลงทุนตางชาติ

ผูพักอาศัยระยะยาว

กอนการเดินทาง
เขาประเทศ เดินทางถึง

ประเทศไทย

เดินทางออก
จากประเทศไทย
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ความคาดหวังและความตองการของชาวตางชาติ

 ดวยสถานการณและบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จะเห็นไดวาในยุคดิจิทัลและ New Normal ชาวตางชาติ
มีความคาดหวังและความตองการตอบริการภาครัฐผานทางออนไลนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิง
บริการดานการขอวีซาและตรวจลงตรา ดานความปลอดภัย ดานสาธารณสุข รวมถึงดานการทองเที่ยว ซ่ึงเปน
บริการเก่ียวของกับชวงการเดินทางเขาประเทศไทย เชน บริการยื่นขอวีซา ขอมูลขั้นตอนการเดินทางเขา
ประเทศไทยชวงการแพรระบาดของ Covid-19 ขอมูลรายชื่อสถานที่กักกันที่ทางรัฐบาลไทยกําหนด ขอมูลติดตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เปนตน

ดานวีซาและ
การตรวจลงตรา

• บริการยื่นขอ VISA / ตรวจสอบสถานะ ผานทาง e-Visa
• บริการตอายุวีซาและการขออยูตอผานระบบออนไลน
• บริการแจงอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (ตม.47)
• เว็ปไซตลงทะเบียน Thailand Pass QR code
• ระบบแบบฟอรม ตม.6 กอนเดินทางเขา/ออกประเทศไทย

นอกจากนี ้ยงัคาดหวงัใหหนวยงานภาครฐัในประเทศไทย เรงพัฒนาและแกไขปญหาทีเ่กดิข้ึนในเรือ่งของ
บริการที่รองรับเอกสารเพียงเฉพาะภาษาไทย และขั้นตอนและเอกสารที่ใชในการทําธุรกรรมไมชัดเจน 
ตลอดจนดําเนินการพัฒนาแพลตฟอรม/พอรทัลบริการ ที่สามารถรับบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) มีการจําแนกประเภทบริการที่ชัดเจน และมีระบบการเขาสูระบบแบบครั้งเดียว

01 ดานสาธารณสุข

ดานความปลอดภัย

ดานอื่น ๆ
04• ขอมูลรายงานสถานการณผูติดเชื้อ COVID-19  /  

   บริการแจงเตือนผูติดเชื้อ Covid
• ขอมูลรายชื่อสถานที่กักกันที่ทางรัฐบาลไทยกําหนด
• ขอมูลโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองจากสถาบันรับรอง  
  คุณภาพสถานพยาบาล

• ขอมูลติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  
  กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
• ขอมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสําหรับ
  ชาวตางชาติที่ตองไดรับการรักษา
  ในกรณีฉุกเฉิน

• ขอมูลขั้นตอนการเดินทางเขาประเทศไทย
  ชวงการแพรระบาดของ Covid-19
• บริการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT Refund)
• ขอมูลเกี่ยวกับการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT Refund)

บริการที่เปนที่ตองการสูง
จากการสํารวจความตองการของชาวตางชาติ

การรองรับเอกสาร
เพียงเฉพาะภาษาไทย
เอกสารการยื่นขอใบอนุญาต
จําเปนตองใชเอกสารตัวจริง
เพื่อยืนยันตัวตน

แกไขหรือปรับปรุงกฎระเบียบใหรองรับภาษาอื่นๆ
ขจัดความยากลําบากในการแปลภาษา
ประหยัดคาใชจายในการแปลภาษา
สรางเสริมประสบการณใหแกชาวตางชาติ

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช
ในการทําธุรกรรมไมชัดเจน
มาตรฐานในการยื่นขอใบอนุญาตตางๆ 
ในแตละหนวยงานควรเหมือนกัน

แกไขหรือปรับปรุงกฎระเบียบ / มาตรฐาน / 
แนวทางการทําธุรกรรมใหชัดเจนมากขึ้น

สรางความเขาใจในการทําธุรกรรมที่ตรงกัน
ลดระยะเวลาในการทําธุรกรรม
สรางเสริมประสบการณใหแกชาวตางชาติ

ตัวอยางปญหาสวนใหญที่ชาวตางชาติทุกกลุมพบเจอ

VACCINE
PASSPORT

JESS DON
1st Doze

2nd Doze

20-09-2021

29-09-2021

FULLY
VACCINATED

ID 93849490

VACCINATIONINTERNATIONAL CERTIFICATE

VACCINATED

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.02

03
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เตรียมตัวเดินทาง

เตรียมเขาประเทศ

ออกจากประเทศ

สตม.  กรมศุลกากรAOT

ตรวจสอบและอนุญาต
บุคคลเขาประเทศไทย

ตรวจสอบและอนุญาต
บุคคลเขาประเทศไทย

สตม. กรมศุลกากรAOT

กรมควบคุมโรค ททท.กท.

คัดกรองและกักตัว
บุคคลตามมาตรการ COVID-19

สบส. กทท.ททท. สสปน.กท.

ใหขอมูลและสงเสริมการทองเที่ยว

ใหขอมูลและบริการสถานะพํานัก
และเหตุฉุกเฉิน

สตม. ตร.บช.ทท. TGIAธปท.

ใหขอมูลและบริการการเงิน 
และประกันภัย

DBD EECBOI

ใหขอมูลและบริการธุรกิจ
และการลงทุน

อว.ศธ.

หนังสือรับรอง
การศึกษา

กรมสรรพากร

คืนภาษีมูลคาเพิ่ม
ใหแกนักทองเที่ยว

ระหวางอยูในประเทศ

กต. กรมการกงสุล สอท. สกญ.

ใหขอมูลและจัดทําเอกสาร
ในการเดินทางเขาประเทศ

ใหขอมูลการทําธุรกิจ 
การลงทุน

DBD EECBOI ศธ. อว.

ใหขอมูลการศึกษา
ในประเทศไทย

ใหขอมูลการทํางานในประเทศไทย

กรมการ
จัดหางาน

EEC BOI สปส.

ใหขอมูลและบริการดานการขนสง

ขบ. กทท. รฟท. รฟม. AOT

ใหขอมูลและบริการดานการทํางาน

กรมการ
จัดหางาน

EEC BOI สปส.

กรมการที่ดินกรมการ

ปกครอง 

ใหขอมูลและบริการ
ดานอื่นๆ

แอปพลิเคชัน Thailand VRT
แอปพลิเคชันขอคืน

ภาษีมูลคาเพิ่ม

หนวยงานที่เกี่ยวของและการใหบริการ
ชาวตางชาติในประเทศไทยในปจจุบัน

ปจจุบัน มีหนวยงานหลักในประเทศไทย 31 หนวยงาน ที่เปนผูเกี่ยวของหรือ
ใหบริการแกชาวตางชาติ ตลอดชวงระยะเวลาที่ชาวตางชาติตองเดินทางเขามา 
อยูพํานักอาศัย และเดินทางออกจากประเทศไทย

ตัวอยาง ดิจิทัลแพลตฟอรม/พอรทัล
ของหนวยงานภาครัฐที่สําคัญ ไดแก

ระบบตรวจลงตรา
อิเล็กทรอนิกส (Thai E-Visa)

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูที่
ตองการเดินทางเขาประเทศไทย

ในการขอรับวีซาผานระบบออนไลน

แพลตฟอรม Thailand Pass
รวบรวมขอมูลการเดินทาง

และขอมูลสุขภาพในที่เดียวกัน 

ศูนยรวมขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่กักตัวทางเลือกแหงรัฐ

สําหรับชาวตางชาติ
(ASQ Paradise)

รองรับการคนหาขอมูลสถานที่พัก
ที่จัดอยูในประเภทสถานที่

กักตัวทางเลือก

บริการออนไลน ผานเว็บไซต 
และแอปพลิเคชันบน

สมารทโฟนของ สตม.
เพื่อใหบริการออนไลนแกชาวตางชาติ

ในชวงระหวางการพํานักในประเทศไทย 
และผูประกอบการหรือบุคคลอื่น

ที่เกี่ยวของ
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ความพรอมและขอจํากัดที่เกิดขึ้น

 อยางไรก็ดี พบวาการอํานวยความสะดวกหรือการใหบริการของภาครัฐสําหรับชาวตางชาติแตละกลุม 
โดยหนวยงานภาครัฐไทย ตางมีการใหบริการแยกออกจากกัน ยังไมเกิดการรวบรวมงานบริการทั้งหมดไวใน
รูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว นอกจากนี้ ยังพบวา ประเทศไทยยังประสบปญหาในเรื่องของความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ ขอจํากัดทางดานกฎหมาย กฎระเบียบในการแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ บริการภาครัฐ
ยังไมเชื่อมโยงกัน และกระบวนการพัฒนาบริการดิจิทัลยังขาดการเชื่อมโยงในขั้นตอน
ของการพัฒนา ซึ่งสงผลใหการใหบริการภาครัฐสําหรับชาวตางชาติ ยังไมตอบโจทย
ความคาดหวังและความตองการของชาวตางชาติอยางที่ควรจะเปน

ปญหา/อุปสรรค (Pain point)
ของการใหบริการภาครัฐ

การรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ
เพื่อเชื่อมโยงบริการทําไดยาก

ขอจํากัดทางกฎหมาย กฎระเบียบ 
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางภาครัฐ

บริการภาครัฐยังไมเชื่อมโยง
กันในเชิงของการใชงาน

กระบวนการพัฒนาบริการดิจิทัล
ยังขาดการเชื่อมโยงในขั้นตอน

ของการพัฒนา
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กรณีศึกษาในตางประเทศ

 จากการศึกษาประเทศผูนําดานการใหบริการภาครัฐออนไลน ตลอดจนประเทศที่มีระดับการพัฒนา
เทียบเคียงกับประเทศไทยในดานการใหบริการภาครัฐออนไลน พบวาแตละประเทศมีแนวทางการยกระดับบริการ
ภาครัฐหลากหลายรูปแบบ แตมีปจจัยหลักที่เหมือนกัน คือ การรวมศูนยบริการภาครัฐไวเปนแหลงเดียวเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน

พอรทลักลางเพือ่ชาวตางชาตขิองประเทศเดนมารก มีอยูหลายพอรทลักลางฯ โดยแตละพอรทลั
มีหนวยงานผูรับชอบที่แตกตางกัน ซึ่งวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายก็จะแตกตางกันไป

นิวซีแลนด New Zealand NOW
• รฐับาลนวิซีแลนดไดมกีารพัฒนาเวบ็ไซต New Zealand NOW เพือ่รวบรวม
ขอมูลที่จําเปนและสําคัญสําหรับชาวตางชาติทุกกลุม

• New Zealand NOW มีการจัดทําประชาสัมพันธเพื่อใหชาวตางทราบถึง
การใชชีวติ ความเปนอยูและสภาพแวดลอมในนิวซีแลนด ซึง่จะมท้ัีงในรปูแบบ
บทความ วิดีโอ และสื่ออื่นๆ 

จัดหมวดหมูบริการตามประเภทของชาวตางชาติ 
ทําใหเขาถึงบริการที่เกี่ยวของไดงาย

จัดทําบทความ วิดีโอ เพื่อทําการตลาด
เจาะกลุมชาวตางชาติ

มีบริการจัดสงจดหมายขาว (Newsletter) 
ทําใหผูใชงานไดรับขอมูลที่อัปเดตตลอดเวลา

เนนการใหขอมูลแบบ
เรือ่งราวทีเ่กีย่วของ
เดนมารก

บริหารจัดการโดยหนวยงานกลางดานดิจิทัล 
(เชนเดียวกับ DGA)

พอรทัลกลางท่ีเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับ
การที่จะอาศัยอยู ในเดนมารก โดยกลุม
เปาหมายหลักจะเปนชาวตางชาติที่จะเขามา
ทํางานในเดนมารก

จัดหมวดหมู
บริการที่งาย
ตอการคนหา

ใชภาพประกอบ
ที่เกี่ยวของเพื่อ
ใหเขาใจงาย และ
คนหาไดเร็ว

ทําคูมือขั้นตอนการเดินทางเขามาใน
เดนมารก เพื่อใหผูใชงานทราบวาตองรับ
บริการอะไรบาง

พอรทัลกลางท่ีเนนการใหขอมลูและเรือ่งราวทีห่ลาก
หลายเกีย่วกับเดนมารก วฒันธรรม สังคมความเปน
อยูและประชาชน โดยจะมกีารแบงพอรทลัในแตละกลุม
ชาวตางชาติเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมดวย

พัฒนาโดยกระทรวงตางประเทศ

เดนมารก

แพลตฟอรมที่มุงเนนการใหขอมูลและ
บรกิารตนเอง (Self-service) ผานชองทาง
ดจิทิลัท่ีเกีย่วของกับ Immigration Service 
เชน การขอหรือขยาย residence permit

พัฒนาโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมือง

เนนการใหขอมูลและSelf service 
เกี่ยวกับ Immigration service

สามารถเขาสูระบบผาน NEMID (Digital ID) เพ่ือ
ตรวจสอบสถานะการทําธุรกรรมตางๆ 
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 แนวคดิสําคญัของประเทศผูนําทางดานการใหบรกิารออนไลน (Online Service Index: OSI) คอืการพัฒนา
แพลตฟอรมหรอืพอรทลักลางสําหรบัการใหบรกิารชาวตางชาตโิดยเฉพาะ แยกจากการใหบริการประชาชนหรือภาค
ธุรกิจในประเทศ เพราะชาวตางชาติมีความตองการและความคาดหวังตอบริการภาครัฐที่ตางไปจากประชาชนใน
ประเทศ

ประเด็นที่ประเทศไทยสามารถนําไปใชประยุกตได
จากกรณีศึกษาในตางประเทศ

รูปแบบของแพลตฟอรม/พอรทัล เพื่อใหบริการชาวตางชาติในประเทศอื่น ๆ

การใหบริการชาวตางชาติบนพอรทัลกลางเดียวกัน
กับประชาชน (Blended with Citizen Portal)

การแยกหมวดบริการสําหรับชาวตางชาติ
บนพอรทัลกลางเดียวกันกับประชาชน 

(Separated Non-citizen Section)

การใหบริการชาวตางชาตบนพอรทัลกลาง
ที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะ (Separated Non-citizen Portal) 15 ประเทศ ผูนําดาน Online Service:

60% 
เลือกการใหบริการชาวตางชาติบนพอรทัลกลาง
ที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะ (รูปแบบที่ 3)

โดยประเทศไทยสามารถนํา แนวทางการพัฒนาสําคัญ 4 ประการ ที่เกิดขึ้นในประเทศผูนําดานการใหบริการ 
ภาครัฐออนไลน มาประยุกตใชกับการพัฒนาแพลตฟอรม/พอรทัลกลางเพื่อชาวตางชาติของประเทศไทยได

1 บริการแบบครบวงจร 

มีการใหบริการขอมูลที่จําเปน สําคัญและครบถวน
รวมถึงสามารถทําธุรกรรมได

2 การเขาสูระบบ
และยืนยันตัวตนที่นาเชื่อถือ

พัฒนาระบบ Single Sign on และ Digital ID 
โดยจะมีการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล
ระหวางหนวยงาน 

3 พอรทัลกลาง
ที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะ 

โดยจัดหมวดหมูประเภทบริการตามกลุมชาวตางชาติ
ไมวาจะเปน นักทองเที่ยว แรงงาน นักธุรกิจและนักลงทุน 
ผูพักอาศัยระยะยาว และนักศึกษา

4 พอรทัลกลาง
ที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะ 

ฟงกชั่นเสริมที่นอกเหนือจากบริการหลัก เพื่อใหได
รับบริการที่ตรงจุด มีความสะดวกสบาย และรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น เชน รองรับไดหลากหลายภาษา Quick link 
บริการถาม/ตอบ
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ภาพรวม Roadmap 
การพัฒนา The Next of Digital 
Government Service for Foreigners

บริการดิจิทัล
สําหรับนักลงทุน
และนักธุรกิจ

บริการดิจิทัล
สําหรับแรงงาน

พอรทัลขอมูลบริการ
เพื่อชาวตางชาติ
ทุกกลุม

ยื่นขอใบอนุญาต/ลงทะเบียน

รับคําปรึกษา/ถาม-ตอบ

จองคิวออนไลน

คนหาขอมูล

ตรวจสอบขอมูล และสิทธิ

Single Sign-On

ชําระเงิน

ตรวจสอบสถานะการใชบริการ

รองเรียน/ขอเสนอแนะ

รองรับหลายภาษา

One Stop Service 

Functionality

บริการดิจิทัล
สําหรับ
นักทองเที่ยว



กรอบแนวทางพัฒนาบริการภาครัฐสําคัญ

ปรับปรุงบริการที่มีอยูเดิม
Enhance

วีซา/การตรวจลงตรา
บริการยื่นขอ Visa ผานทาง e-Visa

บริการตรวจสอบสถานะการยื่นขอวีซาผานทางชองทางออนไลน

Thailand Pass QR code

แบบฟอรมประกาศดานสุขภาพ (ต.8) ผาน Application AOT

บริการระบบแบบฟอรม ตม.6 กอนเดินทางเขา/ออก ประเทศไทย

การทองเที่ยว
แอปพลิเคชันการทองเที่ยวในประเทศไทย

บริการตรวจสอบใบอนุญาตของบริษัทนําเที่ยว

บริการความชวยเหลือแกนักทองเที่ยว

บรกิารชองทางเขียนความประทับใจหรอืขอเสนอแนะหรือเรือ่งรองเรียน

เกี่ยวกับการทองเที่ยว

19
บริการ

การเงินและภาษี
บริการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม

ธุรกิจ
บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ

ขอมูลการเชาที่ดินของคนตางดาวเพื่อพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

สาธารณสุข
ขอมูลผูติดเชื้อ COVID-19 ภายในประเทศไทย

ชองทางสายดวนเมื่อพบการระบาดของ COVID-19

ระบบติดตามและประเมินผูที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ COVID-19

ขอมูลโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรอง

จองสถานที่กักกันตามที่ทางรัฐบาลกําหนด

บริการแจงผลตรวจ COVID-19 ผานแอปพลิเคชัน "หมอชนะ"

ความปลอดภัย
บริการซื้อประกันภัยสําหรับชาวตางชาติ

รวบรวมขอมูลและบริการบนพอรทัล 
Information

วีซา/การตรวจลงตรา
ขอมูลรายละเอียดเอกสารการยื่นขอ Visa

ระบบลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเขาประเทศไทย (ทางอากาศ)

ขอมูลรายละเอียดเอกสารการยื่นขอ SMART visa

บริการยื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ SMART visa ผานทาง web smart 

visa BOI

36
บริการ

การทองเที่ยว
ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวในประเทศไทย 

ขอมูลเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมประเพณีของราชอาณาจักรไทย

ขอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศในประเทศไทย

ขอมูลรีวิวสถานที่ทองเที่ยวและประสบการณในการทองเที่ยวในประเทศไทย

ใหขอมูลเกี่ยวกับวันหยุดราชการของไทย

ขอมูลและวิธีการสมัครเขาใชงานอินเทอรเน็ตไรสายแบบไมเสียคาใชจายใน

ประเทศไทย รวมถึงจุดบริการ Wifi 

ขอมูลขั้นตอนการเดินทางเขาประเทศไทยชวงการแพรระบาดของ Covid-19

ขอมูลขั้นตอนและขอแนะนําในการเดินทางเขา-ออกประเทศไทย

ขอมูลการจัดงานแสดงสินคาหรือบริการ

ความปลอดภัย
ขอมูลติดตอหนวยงาน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ขอมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสําหรับชาวตางชาติที่ตองไดรับการรักษาใน

กรณีฉุกเฉิน

ขอมูลการเรียกรถพยาบาลสําหรับเฉพาะ�กรณีฉุกเฉิน

ขอมูลรายชื่อและเว็บไซตของสถานทูต

ขอมูลประกันโควิด-19

การเงินและภาษี
ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ขอมูลดานเงินตราและคาครองชีพในประเทศไทย

ขอมูลเกี่ยวกับการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม 

บริการขอมูลแผนผังจุดขอคืนภาษี ณ ทาอากาศยานนานาชาติ

ธุรกิจ
ขอมูลเกี่ยวกับดานการลงทุนในประเทศไทย

ขอมูลเกี่ยวกับดานการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออก

ขอมูลการออกใบอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ

ขอมูลขั้นตอนการลงทุน/ทําธุรกิจในประเทศไทย

บริการระบบคลังขอมูลธุรกิจ

บริการตรวจสอบหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ

ยื่นคําขอสงเสริมการลงทุน 

ยื่นแบบตอบรับมติการสงเสริมการลงทุน

ขอรับบัตรสงเสริม

ระบบนัดหมายเพื่อขอรับคําปรึกษาจาก BOI 

ระบบใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (EEC One Stop Service: EEC-OSS)

ที่บนพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติ
บริการ Quick Win และ ระยะที่ 1  ที่จะเกิดขึ้นในระยะเริ่มตน ประกอบดวย 55 บริการ 

ระยะที่

1

สาธารณสุข
ขอมูลการลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19

บริการลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19

ขอมูลรายชื่อสถานที่กักกัน



กรอบแนวทางพัฒนาบริการภาครัฐสําคัญ
ที่บนพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติ
บริการในระยะที่ 2 ที่จะเกิดขึ้นในระยะเริ่มตน ประกอบดวย 44 บริการ 

ระยะที่

2
ปรับปรุงบริการที่มีอยูเดิม
Enhance

วีซา/การตรวจลงตรา
บริการดาวนโหลดแบบฟอรมคําขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจักร

เปนการชั่วคราวตอไป (ตม. 7)

บริการแจงอยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (ตม.47)

แรงงาน
ขอมูลขั้นตอนและสถานที่ในการขอใบอนุญาตทํางาน

ระบบอนุญาตทํางานของคนตางดาว (3 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส

สาธารณสุข
บรกิารรกัษาตามโปรแกรมของ

โรงพยาบาล

5
บริการ

7
บริการ เชื่อมโยงบริการและขอมูล

Link

วีซา/การตรวจลงตรา
บริการขอมูลรายละเอียดเอกสารการเปลี่ยนประเภท VISA

บริการขอมูลรายละเอียดเอกสารการขออยูตอ�ในกรณีตาง ๆ

บริการขอมูลรายละเอียดเอกสารการขอและตออายุใบสําคัญประจําตัวคน

ตางดาว

ขอมูลรายละเอียด คุณสมบัติ คาธรรมเนียม สถานที่ยื่นคํารอง และเอกสาร

ประกอบการพิจารณาการยื่นขอหนังสือเดินทางคนตางดาว

ขอมูลรายละเอียด คุณสมบัติ คาธรรมเนียม สถานที่ยื่นคํารอง และเอกสาร

ประกอบการพิจารณาการยื่นขอเดินทางฉุกเฉิน

ขอมูลการขอมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร

บริการดาวนโหลดใบคํารองขอรับการตรวจลงตรา

การทองเที่ยว
ขอมูลที่พัก

ขอมูลบริษัทนําเที่ยว

แรงงาน
ขอมูลงานที่เปดรับสมัครสําหรับชาวตางชาติ

ในประเทศไทย

บริการขอมูลประกาศหางาน

ขอมูลการทํางานอาสาสมัคร

ขอมูลบริษัทนําเขาแรงงานตางดาว

ขอมูลการขอใบอนุญาตทํางาน

บริการดาวนโหลดแบบฟอรมขออนุญาตทํางาน

ของคนตางดาว ในกรณีขอยื่นแบบกระดาษ

สาธารณสุข
ขอมูลโปรแกรมการรักษาของ

โรงพยาบาล

ขอมูล Package การทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ

ความปลอดภัย
ขอมูลบริษัทประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาต

ขอมูลบริษัทประกันสุขภาพสําหรับผูอาศัย

ชั่วคราว

Information

รวบรวมขอมูลและบริการ12
บริการ

20
บริการ รวมพัฒนาบริการใหม

Newly developed

วีซา/การตรวจลงตรา
บริการตออายุวีซาและการขออยูตอผานระบบออนไลน

บริการขอหนังสือเดินทางออนไลน

บริการขอเอกสารเดินทางฉุกเฉินออนไลน

บริการยื่นขอเปลี่ยนเลมหนังสือเดินทางออนไลน

ขอมูลรายชื่อประเทศที่ตองขอวีซาในการเดินทางเขาราชอาณาจักรไทย และ

รายละเอียดเฉพาะของแตละประเทศ

ขอมูลและสิทธิประโยชนของวีซาแตละประเภท ในแตละภาษา

บริการความชวยเหลือและบริการถาม-ตอบ คําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่น

ขออนุญาตวีซาทางออนไลน

สาธารณสุข
บริการแจงเตือนผูติดเชื้อ Covid ในพื้นที่ประเทศไทยผานชองทางออนไลน

การทองเที่ยว
บริการจองที่พักที่ไดรับการอนุญาตในการใหบริการอยางถูกกฎหมาย

ขอมูลบริษัทนําเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไดรับการรับรองจากภาครัฐ

จองบริษัทนําเที่ยวที่ไดรับอนุญาตใหบริการอยางถูกกฎหมาย

ขอมูลสถานที่ซื้อสินคาปลอดภาษี

ขอมูลบริษัทตัวแทนหรือที่ปรึกษาดานสุขภาพ (Health Agency) ที่ไดรับ

การรับรองจากภาครัฐ

ชองทางการถาม-ตอบ สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ

แรงงาน
บริการจัดหางานสําหรับตางดาวออนไลน (Job Matching)

บริการยื่นขอใบอนุญาตทํางานออนไลน

จองคิวขอรับบริการเกี่ยวกับใบอนุญาตทํางาน

บริการเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทํางาน

บริการแจงตออายุใบอนุญาตทํางานผานทางออนไลน

จองคิวตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวผานทางออนไลน



กรอบแนวทางพัฒนาบริการภาครัฐสําคัญ
ที่บนพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติ
บริการในระยะที่ 3 ที่จะเกิดขึ้นในระยะเริ่มตน ประกอบดวย 39 บริการ 

16
บริการ เชื่อมโยงบริการและขอมูล

Link

Information

การเงินและภาษี

ระยะที่

3
การศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร และวิธีสมัคร

ขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาในประเทศไทย

ที่อยูอาศัย
ขอมูลการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดและที่ดินของคนตางดาว

ขอมูลการไดที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของคนตางดาว

คมนาคม
ขอมูลการทําใบขับขี่

ขอมูลการนํารถสวนตัวจากตางประเทศมาใช

บริการขอนุญาตการนํารถตางประเทศมาใช

ขอมูลโครงสรางพื้นฐานการขนสงและจราจร

ขอมูลการขนสงและยานพาหนะ 

บริการขนสง และจําหนายตั๋วโดยสาร

ขอมูลสถานีรถไฟฟา

ขอมูลตั๋วโดยสาร และอัตราคาโดยสาร รฟท.

ขอมูลตั๋วโดยสาร และอัตราคาโดยสาร รฟม.

ความปลอดภัย
ขอมูลของตองหาม/ตองกําจัดในการนําเขา

ขอมูลสิ่งของตองสําแดง ณ จุดตรวจสัมภาระขาเขา

ขอมูลบทลงโทษในการนําเขาสิ่งของตองหามมา

6
บริการ รวมพัฒนาบริการใหม

Newly developed

การศึกษา
ขอมูลการศึกษาตอในประเทศไทย รวมรวมรายชื่อ เว็บไซต และ

ขอมูลทุนการศึกษาของแตละโรงเรียนนานาชาติ และมหาวิทยาลัย

ขอมูลโอกาสการทํางานตอในประเทศไทยหลังจบ

บริการถามตอบขอสงสัยเกี่ยวกับการศึกษาตอในประเทศไทย

ที่อยูอาศัย
ขอมูลที่อยูอาศัยที่ไดรับการรับรองจากรัฐ

คมนาคม
บริการระบบจองคิวทําใบขับขี่สําหรับชาวตางชาติ

บริการระบบจองคิวตอใบขับขี่สําหรับชาวตางชาติ

รวบรวมขอมูลและบริการ

ขอมูลการยื่นภาษีสําหรับชาวตางชาติ

บริการขอมูลเกี่ยวกับการจายภาษีเงินไดในประเทศไทย

2
บริการ

ปรับปรุงบริการที่มีอยูเดิม
Enhance

การศึกษา
ขอมูลรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ไดรับการรับรองจาก อว.

บริการดาวนโหลดแบบฟอรมเทียบคุณวุฒิการศึกษา

ครอบครัว
ขอมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส

ระบบจองคิวจดทะเบียนสมรสออนไลน

ขอมูลการแปลงสัญชาติเปนไทย

ขอมูลการแจงยายภูมิลําเนา

บริการจองคิวการแจงยายภูมิลําเนาผานชองทาง

ออนไลน

คมนาคม
ขอมูลการซื้อ/จดทะเบียน/ชําระภาษีรถ

บริการชองทางในการจายคาปรับจราจรออนไลน

ขอมูลขั้นตอนและสถานที่ในการจายคาปรับ

ขอมูลกฎจราจรในราชอาณาจักรไทย

ขอมูลการฝาฝนกฎจราจรในไทย

บริการรองเรียนเกี่ยวกับการเดินทางโดยใชพาหนะ

สาธารณะผานทางออนไลนและการโทรสายดวน

การเงินและภาษี
บริการยื่นภาษีเงินไดสําหรับชาวตางชาติ

14
บริการ



ประโยชนที่จะไดรับ

ใชบริการภาครัฐงาย
ผานชองทางดิจิทัล

อํานวยความสะดวกใหแกชาวตางชาติผูใชบริการ

จากการรวมศูนยขอมูลและบริการ

หนวยงานภาครัฐมีมาตรฐานเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบริการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางเสริมความนาเชื่อถือของผูใชบริการในระดับสากล

สามารถนําทรัพยากรที่ไดกลับมาจากการลดกระบวนการที่ซํ้าซอนไป

ใชประโยชนเพื่อพัฒนาหนวยงาน หรือการใหบริการในสวนอื่นได 

ลดคาใชจายในการประชาสัมพันธบริการดิจิทัล รวมถึงคาใชจาย

ในการพัฒนาระบบ เพิ่มการเขาถึงขอมูลและบริการของหนวยงาน 

และลดภาระของหนวยงานในการตอบคําถามหรือใหขอมูลซํ้าซอน

ลดกระบวนการซํ้าซอนจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการ (Reprocess)

 สงผลใหเกิดการประหยัดเวลาและคาใชจาย

ขอรับบริการไดตลอดเวลา การผลักดันใหเกิดการใหบริการ

ในรูปแบบดิจิทัลจะชวยเพิ่มชองทางในการเขาถึงขอมูล

และบริการจากทุกที่และทุกเวลา

ประหยัดเวลาและคาใชจาย

รับบริการไดตลอดเวลา

พัฒนาบริการดิจิทัล
ที่มีมาตรฐาน

ลดกระบวนการทํางาน
ที่ซํ้าซอน

เพิ่มชองทางการเขาถึงบริการ

จาก The Next of Digital Government Service
for Foreigners Roadmap 

แผนแมบทการพัฒนาพอรทัลบริการเพื่อชาวตางชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)

24hrs

ชาวตางชาติ หนวยงานภาครัฐ



1

3

5

ความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ตองมีการหารือแนวทางลวงหนาในระยะแรก

Digital ID
ประกาศมาตรฐานใหทุกหนวยงานใชงาน

หารือแนวทางการดําเนินงานพัฒนาและเชื่อมโยงบริการ

มายังพอรทัลบริการ รวมกับหนวยงานภาครัฐผูใหบริการแก

ชาวตางชาติ เพื่อกําหนดกรอบหรือแนวปฏิบัติในการเชื่อมโยง

ขอมูลรวมกันตั้งแตกอนเริ่มดําเนินการ  

จัดประชุมรวมกับหนวยงานอยางสมํ่าเสมอเพื่อติดตาม

การดําเนินการของหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับการปรับปรุง

บริการตาง ๆ รวมถึงการแกไขกฎหมาย 

4 ขอจํากัดทางกฎหมาย กฎระเบียบ 
ในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางภาครัฐ
รวบรวมและพิจารณาปรับปรุงแกไข

รวบรวมกฎหมาย ระเบียบที่เปนอุปสรรคเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

แกไขกฎหมายและระเบียบ ตั้งแตการเตรียมการในระยะ Quick Win 

และระยะที่ 1 เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมาย และระเบียบ

ในสวนที่เกี่ยวของ

พิจารณานโยบายเกี่ยวกับความเปนสวนตัว เชน ตองมีการออกแบบ

ระบบใหสอดคลอง/มีการกําหนด privacy policy ขอมูลที่จะมีการจัดเก็บ 

วัตถุประสงคในการจัดเก็บใหครบถวน โดยขออนุญาตเก็บขอมูล/คุกกี้

จากผูใชงาน 

6 สรางการรับรูของผูใชงาน
พอรทัลบริการฯ
ประชาสัมพันธพอรทัลบริการ  ผานสื่อตางๆ
ทั้งออนไลนและออฟไลน เพื่อใหมีจํานวน
ผูใชงานเพิ่มขึ้น 

กําหนดมาตรฐานการเชื่อมโยง 
และการยืนยันตัวตน

มาตรฐานการเชื่อมโยง

กําหนดมาตรฐานในการเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ 

ระหวางระบบการใหบริการและพอรทัลบริการ

กําหนดมาตรฐานในการยืนยันตัวตนชาวตางชาติ

มีการประกาศมาตรฐานการใช Digital ID โดยใหทุกหนวยงาน

ใชในลักษณะเดียวกัน

มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลผูใชงานสําหรับแพลตฟอรม 

ระบบ Log-in และ Digital ID 

2 บุคลากรและทุน
พัฒนาทักษะดานดิจิทัล และขอรับจัดสรรงบฯ 
ลวงหนา

ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป เพื่อนํามาพัฒนา

พอรทัลบริการ และระบบการใหบริการตาง ๆ

สงเสริมการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ

ของหนวยงานตาง ๆ

ปจจัยสูความสําเร็จที่สําคัญ
(Critical Key Success Factors)





สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)

ฝายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร

ถนนรางนํ้า แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท : (+66) 0 2612 6000 อีเมล : contact@dga.or.th




