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วตัถุประสงค์ และการด าเนินการของภาครัฐ
• อ านวยความสะดวกให้กบัประชาชน ลดภาระเอกสาร ลดเวลาตดิต่อราชการ และลดการเดนิทาง
• เพิม่ประสิทธิภาพการท างาน และการให้บริการ  ลดการสัมผสั ลดคอร์รัปชัน

ประชาชน หน่วยงานของรัฐ

1. ไม่ต้องต่ืนเช้า

2. ไม่ต้องเข้าแถว

3. ไม่ต้องถ่ายเอกสาร

4. ไม่ต้องพกบัตร ไม่ต้องติดใบ

มีบริการทางอเิลก็ทรอนิกส์ นัดหมาย รู้ ย่ืน จ่าย รับ
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไม่ต้องเดนิทางมา

ไม่เรียกส าเนา เจ้าหน้าที่ท าส าเนาและรับรองเอง

ให้แสดง ตรวจสอบ บัตร ใบอนุญาต ด้วยวธีิการ
ทางอเิลก็ทรอนิกส์

ทีม่า: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฏีกำ
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ใครต้องท า
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ทีม่ิใช่หน่วยงาน ของรัฐในฝ่ายนิติบญัญัต ิ
ฝ่ายตุลาการ องค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอยัการ และ
หน่วยงานอ่ืน ของรัฐที่ก าหนดในกฎกระทรวง

• จัดให้มีวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชน
• ประกาศช่องทางการตดิต่อทางอเิลก็ทรอนิกส์ให้ประชาชนทราบและ

ยอมรับเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์
ท าอะไรบ้าง

ขออนุญาต 
ตามนิยาม พ.ร.บ.ฯ

หมายความรวมถงึ ขอรับใบอนุญาต ขออนุมัต ิขอจดทะเบยีน 
ขอขึน้ทะเบียน ขอแจ้ง ขอจดแจ้ง ขออาชญาบัตร ขอการรับรอง 
ขอความเห็นชอบ ขอความเห็น ขอให้พจิารณา ขออุทธรณ์ 
ร้องทุกข์ หรือร้องเรียน ขอให้ด าเนินการ ขอรับเงนิ ขอรับ
สวสัดกิาร และขอรับบริการอ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ
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หลงัจาก พระราชบัญญตัิการปฏิบัติราชการทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2565มีผลบังคบัใช้
หน่วยงานรัฐต้องท าอะไร

• เจ้าหน้าทีรั่ฐท าและรับรองส าเนาเอง โดยไม่เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม (มาตรา 12)

• หัวหน้าหน่วยงานรัฐ แก้ไขกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ทีเ่ป็นอุปสรรค

มีผลทนัที

ภายใน 90 วนั • ย่ืนขออนุญาตและตอบกลบัทางอเิลก็ทรอนิกส์
• ส าเนาอเิลก็ทรอนิกส์ไม่ต้องลงนามรับรอง
• แสดงและตรวจสอบใบอนุญาตทางอเิลก็ทรอนิกส์
• ก าหนดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับประชาชน (ท าก่อนได้)
• หากมีอยู่แล้ว ใช้วธีิการอเิลก็ทรอนิกส์เดมิต่อไปได้ (ประกาศก่อนได้ มาตรา 20)

ภายใน 240 วนั • หน่วยงานรัฐใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องตาม ค .ร.ม. 
ก าหนดและประกาศช่องทาง วธีิการ ในการให้บริการประชาชน 4



ประชาชนกรอกแบบฟอร์ม ถ่ายรูป หรือ Scan
พสูิจน์ตวัตน โดยส่งอเีมลเอกสารหลกัฐาน

ตัวอย่างแนวทางย่ืนค าขอโดยอเีมล ประชาชนหน่วยงานของรัฐ

อนุมัต ิจัดท าเอกสาร และจัดส่ง

หน่วยงานตรวจเอกสารและหลกัฐานพสูิจน์
ตัวตนทีไ่ด้ทางอเีมล

หน่วยงานอเีมลตอบกลบัว่าได้รับเร่ือง

1

แนวทางย่ืน
ค าขอโดยอเีมล

2
3
4

5
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หน่วยงานประกาศวธีิการ ขั้นตอน แบบฟอร์ม

ประชาชนสืบค้นจากช่องทางทีห่น่วยงานประกาศ 
และอาจสืบค้นจาก info.go.th 

*การตรวจสอบขึน้กบับริการและความเส่ียง
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ผลงานยอดเยีย่มต้นแบบ ไม่ต้องใช้งบประมาณสูง   ไม่ต้องมีระบบราคาแพง   
• ผลงานเข้าร่วมน าเสนอมีจ านวนทั้งส้ิน 45 ผลงาน จาก 44 อปท.ทั่วประเทศ โดยมี เทศบาลนครภูเกต็ น าเสนอ 2 ผลงาน
• ประเภทผลงานที่น าเสนอมากที่สุดคือ E-Service จ านวน 25 ผลงาน
• จงัหวดัเชียงราย เป็น จงัหวดัที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุดจาก 6 อปท.

ปรับตัว ปรับใจ ปรับMindset รัฐท ำได้

รางวลัยอดเยีย่ม โครงการขับเคล่ือนการพฒันาท้องถิ่นดจิิทลั 2564 

Pangmu E-Smart Service องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางหมู จ. แม่ฮองสอน

โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart
Technology เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ระบบเทคโนโลยเีพ่ือการบริหารและตดิตามควบคุม
เฝ้าระวงัโรคโควดิ 19 เทศบาลนครยะลา จ. ยะลา

“

“



การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ โดย สพร. 
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การจัดท ามาตรฐานว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ ซ่ึง
เป็นข้อเสนอแนะที่หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการให้บริการ
ประชาชนตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นตอนการย่ืนค าขอจนถึงส้ินสุด
ขั้นตอนสุดท้าย ด้วยช่องทางและวิธีการทางดิจิทัลได้ ซ่ึง DGA จะรวบรวม
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่พบ และปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง / 
ก่อนที่จะน า เสนอ ครม .  พิจารณา เ พ่ือประกาศให้ เ ป็นวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทุกหน่วยงานต้องน าไปใช้ และปฏิบัติให้สอดคล้องกัน 
ภายในระยะเวลา 240 วนั (หรือวนัที ่9 มิถุนายน พ.ศ. 2566) ต่อไป

กำรพัฒนำและให้บริกำรแพลตฟอร์มดิจิทัลกลำง  ที่หน่วยงำนภำครัฐ
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรให้บริกำรประชำชนได้ 
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จัดท ำ
แนวปฏิบัติกระบวนกำรทำงดิจิทัลภำครัฐ 

(มสพร. 6-2565)
ให้ข้อเสนอแนะวธีิกำรทำงอเิลก็ทรอนิกส์

เพ่ือจัดท ำบริกำรขออนุญำต ส ำหรับหน่วยงำนเร่ิมต้น 
และหน่วยงำนที่มีควำมพร้อม อย่ำงมั่นคงปลอดภัย 

Download Url : https://standard.dga.or.th/dga-std/5212/



www.dga.or.th

contact@dga.or.th

DGAThailand

DGAThailand

DGAThailand
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ช่องทางติดต่อเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ สอบถามข้อมูล ขอค าปรึกษา รับข่าวสาร หรือร่วมพฒันา
มาตรฐาน

saraban@dga.or.th

งานรับ-ส่งหนังสือ และงานสารบรรณ


