
ประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน

แผนแม่บทเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาระบบ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 
(Doing Business Portal Roadmap) ระยะ 3 ปี
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ประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน

1. สรุปผลการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบอ านวยความสะดวก (DoBiz Portal)
• การพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
• พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและมาตรฐาน
• การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกฯ

2. กรอบแนวคิด
• หลักการออกแบบ
• ลักษณะของระบบอ านวยความสะดวกที่ควรเป็น
• รหัสอ้างอิงไร้รอยต่อ

3. แผนแม่บทการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร
• การคัดเลือกใบอนุญาต/บริการส าคัญ
• ความสามารถหลักของระบบที่ต้องพัฒนาข้ึนในแต่ละปี
• กรอบงบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบในแต่ละปี
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ประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน

1. สรุปผลการด าเนินการโครงการ
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การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ

4



การจัดอันดับการให้บริการผ่านชอ่งทางดจิิทัล

OSI : Online Service Index

EPI : E-Participation Index

HCI : Human Capital Index

TII : Technology Infrastructure
Index
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gov.uk

ตัวอย่างระบบอ านวยความสะดวก อังกฤษ
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ตัวอย่างระบบอ านวยความสะดวก สิงคโปร์
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ตัวอย่างระบบอ านวยความสะดวก

8



ไม่รู้ต้องขออนุญาตอะไรบ้าง
และต้องไปขออนุญาตท่ีไหน

เสียเวลาเดินทางไปขอใบอนุญาตท่ีหน่วยงาน
เจ้าของใบอนุญาต

จ าเป็นต้องเตรียมเอกสารมาก เป็นภาระใน
การขอใช้บริการ

บริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกันกระจายกัน
อยู่หลายหน่วยงาน

กรณีท่ีบริการดิจิทัล มีการลงทะเบียนซ ้าซ้อน มี
รูปแบบหลากหลาย

ผู้ประกอบจ านวนไม่น้อย
ไม่มีความคุ้นเคยกับการใช้ระบบดิจิทัล

มีบริการท่ีอ านวยความสะดวก
ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ให้ข้อมูลคร้ังเดียว
Once Only

ใบอนุญาตเป็นดิจิทัล สามารถ
รับส่งและอ้างอิงจากท่ีไหนก็ได้

การยืนยันตัวตน การช าระ
ค่าธรรมเนียมง่าย สะดวก

และปลอดภัย

x

GAIN
บริการท่ีภาคธุรกิจต้องการ

PAIN
ปัญหา
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ขาดความพร้อมด้านทรัพยากรท้ัง
งบประมาณและบุคลากร

ข้อจ ากัดทางกฎระเบียบ ในการรับส่ง
ใบอนุญาตกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

สนับสนุนงบประมาณ
และองค์ความรู้ด้านเทคนิค

เลขท่ีใบอนุญาต เข้าถึงได้จากทุกท่ี
และใช้งานร่วมกับเลขเดิมได้ทันที

GAIN
สิ่งท่ีช่วยหน่วยงาน

PAIN
ปัญหา

ขาดข้อก าหนดกลางเพ่ือพัฒนาระบบท าให้
การเช่ือมโยงระบบท าได้ยาก

ท ามาตรฐานใหม่ ใช้เวลานานเป็นมาตรฐาน
ใหม่ ท าให้ค่าใช้จ่ายสูง

ลดข้อจ ากัดกฎระเบียบให้ความรู้
พรบ.ปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์

จัดท าข้อก าหนดกติกากลาง
หรือมาตรฐานสากล เชื่อมโยงง่าย
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พรบ.การปฏิบัติราชการทางอเิล็กทรอนกิส์

11

มีบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ นัด
หมาย รู้ ยื่น จ่าย รับทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องเดินทางมา
รับ-จ่ายเงินออน์ไลน์ พร้อมได้
ใบเสร็จ 

ไม่ต้องเข้าแถว

ให้แสดง ตรวจสอบ บัตร 
ใบอนุญาต ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ไม่ต้องพกบัตร ไม่ต้องติดใบ

ไม่เรียกส าเนา เจ้าหน้าที่ท าส าเนาและ
รับรองเอง ไม่ต้องเสียเงิน 

ไม่ต้องถ่ายเอกสาร

ติดต่อราชการ ขออนุญาต ขอรับ
บริการได้ตลอด 24 ชม.

ไม่ต้องต่ืนเช้า 

อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  ลดภาระเอกสาร ลดเวลาติดต่อราชการ และลดการเดินทาง
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และการให้บริการ ลดการสัมผัส ลดคอรัปชั่น

วัตถุประสงค์ และการด าเนินการของภาครัฐ



มาตรฐานดิจิทลั

แนวปฏิบัติกระบวนการทางดจิิทลัภาครัฐ และมาตรฐานดิจิทลั
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แนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ

พิสูจน์และ
ยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล

เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

การลงลายมือ
ชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์
อื่น

มาตรฐาน - ขมธอ. 18-20 
2564 (Digital ID)

- ขมธอ.29-30 
2565 (Biometric 
Technology)

– ขมธอ. 11 2560 
(หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์)

– ขมธอ. 31 2565 
(มอบอ านาจ)

− ขมธอ. 15 2560 
(Certificate 
Profile)

− ขมธอ. 23 2563 
(ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์)

− ขมธอ. 22 2563 
(ใบเสร็จภาครัฐ)

− ขมธอ. 21 2560 
(Information 
Security for 
Data Service 
Providers)

ระบบ/
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน

D.DOPA , NDID , 
MobileID

- โปรแกรมสร้าง 
PDF/A3

- Schema 
Repository & 
Data Dictionary

- ระบบ OID
- E-Timestamping
- ระบบตรวจเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

− PDF , XML , 
JSON Signing

− ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

Thai Blockchain 
Services 
Infrastructure

มาตรฐานดิจิทลั



internet-banking (2).png
internet-banking (1).

TIMELINE การจัดท าแผนแมบ่ท

สัมมนา
เร่ิมกระบวนการ

ก.ย.มิ.ย.

พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.

ศึกษา/ออกแบบ

ออกแบบ TO-BE

“แผนแม่บทระยะ 3 ป”ี

ร่าง “แผนแม่บท”

ก.พ.

เผยแพร่
สร้างความเข้าใจ

ระดมสมอง

ข้อมูล
ก.ค.-ส.ค.

ระดมสมอง

✓ ข้อมูลเบ้ืองต้น

As-Is : Draft

✓ ข้อมูลรายละเอียด

As-Is : Detail

✓ Analyze & Priorities

As-Is : Final To BE
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ประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน

2. กรอบแนวคิดการจดัท าสถาปัตยกรรม
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หลักการออกแบบ (Design Principle) และหลักคิดน าทาง
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Operation Model
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สถาปัตยกรรมวิสัยทัศน์ (Vision Architecture) 

จ่ายเงิน
ผ่าน e-Payment

ได้ทันที 

ได้รับ
หลักฐาน/ใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์

เชื่อมโยง
ข้อมูลใบอนุญาต
ท่ีเก่ียวข้องได้

หา
ข้อมูลง่าย

ลดกรอก
ข้อมูลเดิมซ ้าๆ

ลดเวลา
เดินทางไปติดต่อเอง
ทุกคร้ัง/ขั้นตอน

ลง
ทะเบียนง่าย

ไม่ต้องพิสูจน์ตัวตนหลายครั้ง

ได้มาตรฐาน
การเช่ือมโยงข้อมูล
ง่าย และอยู่ภายใต้
กติกากลาง

ตรวจง่าย
หลักฐาน/ใบอนุญาต
กลางอย่างถูกต้อง

ลดทุน
ค่าใช้จ่ายพัฒนา
DIGITAL SERVICE

ลดเวลา
ภาระการพัฒนา
ระบบดิจิทัล

ภาครัฐ
เจ้าของใบอนุญาต
และให้บริการดิจิทัล

ภาคธุรกิจ
การม/ีขอใบอนุญาต
และรับบริการดิจิทัล

PORTAL
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ประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน

ลักษณะของระบบอ านวยความสะดวก ที่ควรเป็น (TO-BE)
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สถาปัตยกรรม
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บริการกลาง
www.

เข้าเว็บไซต์หน่วยงาน
เจ้าของบริการ

ยืนยัน
เข้าสู่ระบบ

สร้าง/ยื่น
ค าขอ

ตรวจ/
พิจารณา
หลักฐาน/ค าขอ

อนุมัติ
ค าขอ

ช าระ
ค่าธรรมเนียม

ออก
ใบอนุญาต

จัดส่ง
หลักฐาน/ใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์

ระบบยืนยันตัวตนกลาง
API

ศนูย์กลาง
แลกเปลีย่นขอ้มลูภาครฐั

API

รบัช าระ
Payment 
Gateway

ระบบสร้างและ
ลงนามเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

API

ตัวอย่างกระบวนงานของหน่วยงานหรือระบบดิจิทัลที่หน่วยงานใช้งานปัจจบัุน

ระยะแรก การใช้ระบบอ านวยความสะดวก
4 Share Service กลางพร้อมช่วยสนับสนุนกระบวนการบริการของหน่วยงาน...ตามความพร้อมได้

ให้ระบบกลางช่วยท างาน ให้ระบบกลางช่วยท างาน

API
License Access

ให้ระบบกลางช่วยท างาน ให้ระบบกลางช่วยท างานให้ระบบกลางช่วยท างาน

ข้อมูลหรือบริการจะเกิดประโยชน์ เมื่อผู้ใช้สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ร่วมกัน
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ระบบดิจิทัลของหน่วยงานเจ้าของใบอนุญาต

01

FRONT-END

API

BACK - END 

02

03

04

จดัท ำข้อมูลให้เป็นไปตำม
มำตรฐำน

1. กรณีทีห่น่วยงานรฐั ตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้น IT Service รบัการสนบัสนุนจากทาง DGA
2. กรณีทีห่น่วยงานรฐั ตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นงบประมาณ นอกเหนือจากงบบรูณาการฯ รบัการสนบัสนุนไดจ้ากกองทุนวจิยัและพฒันา กสทช. กองทุน

พฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม กระทรวงดจิทิลั ฯลฯ
22



ประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน

3. แผนแม่บทการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
แบบครบวงจร
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ปัจจัยหลักในการพิจารณาคดัเลือกใบอนุญาต/บริการ

1.

2.

3.

4.

เป็นใบอนุญาตเชิงยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ 
เช่น BCG ,BEE เป็นต้น

ใบอนุญาตที่หน่วยงานเสนอ

ปริมาณการออก/ต่อใบอนุญาตจ านวนมาก

เป็นใบอนุญาตที่ต้องท าไปใช้กับหน่วยงาน/บริการอื่น
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หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ และระยะเวลาโครงการ

Quick Win Interoperation Choreography

B Bio 

Economy

G Green 

Economy
C Circular 

Economy

Theme

BCG

11
6

107
ใบอนุญาต

Ph.3

11

105
ใบอนุญาต

Ph.2

5

106
ใบอนุญาต

Ph.1

หน่วยงาน หน่วยงานหน่วยงาน

✓ มี Digital service
✓ สืบค้นใบอนุญาตได้ 

(Link)

✓ เช่ือมโยงใบอนุญาต
✓ Fully Digital Process

✓ บูรณาการบริการใน
กลุ่มธุรกิจ/เร่ืองเดียวกัน

✓ B2G

แนวทางการพัฒนา

จ านวนใบอนุญาต

25



ประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน

ความสามารถหลักของระบบที่ต้องพัฒนาข้ึน ในแต่ละปี
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Linked Data
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ตัวอย่างการดึงใบอนญุาต อย่างอัตโนมตัิ

https://sm.dft.go.th/.../.../พณ0308119900001 https://sm.dft.go.th/.../.../พณ0308119900002?token=X
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www.
เข้าเว็บไซต์หน่วยงาน
เจ้าของบริการ

ยืนยัน
เข้าสู่ระบบ

สร้าง/ย่ืน
ค าขอ

ตรวจ/
พิจารณา
หลักฐาน/ค าขอ

อนุมัติ
ค าขอ

ช าระ
ค่าธรรมเนียม

ออก
ใบอนุญาต

จัดส่ง
หลักฐาน/ใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน A
เจ้าของบริการ/ใบอนุญาต

= การด าเนินการระยะที่ 1 = ตามกระบวนการภายในของหน่วยงาน

https://smart-1.dft.go.th/OpenDocument/ExportLicense/Level1/พณ0308119900001

หน่วยงานที่ใช้ e-Mail หรือ Social พัฒนาเว็บไซต์/ระบบออนไลน์เพ่ือให้เลขที่ใบอนุญาต เข้าถึงได้จากทุกที่และใช้งานร่วมกับเลขเดิมได้ทันที

ใช้ เลขที่ใบอนุญาต (IRI) 

Link : License Access

หลักฐาน/
ใบอนุญาตได้

ไปยังแหล่งเก็บ เอกสาร .pdf ที่หน่วยงานมี
หรือ ไฟล์ดิจิทัลตามมาตรฐานประเทศไทยก าหนดไว้

เอกสารเฉพาะ Login 
เข้าระบบของหน่วยงาน
เจ้าของใบอนุญาต

เอกสารเผยแพร่
ตรวจสอบและดูได้

Link : License Access

ด้วย เลขที่ใบอนุญาต (IRI) 
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www.
เข้าเว็บไซต์หน่วยงาน
เจ้าของบริการ

ยืนยัน
เข้าสู่ระบบ

สร้าง/ย่ืน
ค าขอ

ตรวจ/
พิจารณา
หลักฐาน/ค าขอ

อนุมัติ
ค าขอ

ช าระ
ค่าธรรมเนียม

ออก
ใบอนุญาต

จัดส่ง
หลักฐาน/ใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์

Linked Data

1.1 หน่วยงานเร่ิมต้นจัดเก็บใบอนุญาต และจัดการมตราฐานขอ้มลู เพ่ือให้เชื่อมโยงกับระบบกลางได้

หน่วยงาน A

PORTAL

1.2 ผลลัทธ์ เมื่อแคตตาล็อกกลางส าเร็จ พร้อมพอร์ทลักลางให้หน่วยงานที่ความ
พร้อมระดับ ต ่า-กลาง สามารถให้บริการ Digital Service กันผู้ประกอบการได้

เจ้าหน้าท่ี 
หน่วยงาน B

ผู้ประกอบการ

จัดเก็บเอกสารเข้าระบบ
ผ่าน Linked data
ตามมาตรฐานกลาง

เจ้าของบริการ/ใบอนุญาต

API
License Access

หลักฐาน/ใบอนุญาต จากหน่วยงานเจ้าของ

หน่วยงาน A

เช่ือมโยง/ ขอดูเพ่ิม

หน่วยงาน 
B,C,D

สืบค้น
หลักฐาน/ใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์

www.
ใช้เว็บกลาง

ไม่ต้องพัฒนาเอง

= การด าเนินการระยะที่ 1 = ตามกระบวนการภายในของหน่วยงาน

ดูสถานะค าขอ
Digital File
หลักฐาน/ใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์
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เจ้าของบริการ/ใบอนุญาต

www.
เข้าเว็บไซต์หน่วยงาน
เจ้าของบริการ

อนุมัติ
ค าขอ

ออก
ใบอนุญาต

จัดส่ง
หลักฐาน/ใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน A

API
License Access

= ระยะที่ 1 = เร่ิมด าเนินการระยะที่ 2

สร้าง/ย่ืน
ค าขอ

อนุมัติ
ค าขอ

ออก
ใบอนุญาต

จัดส่ง
หลักฐาน/ใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน 
B,C,D ….

API
License Access

www.

ยืนยัน
เข้าสู่ระบบ

ดูสถานะ
ค าขอ

ตรวจ/
พิจารณา
หลักฐาน/ค าขอ

ช าระ
ค่าธรรมเนียม

PORTAL

รบัช าระกลาง
Payment 
Gateway

ศนูย์กลาง
แลกเปลีย่นขอ้มลูภาครฐั

API

API
License Access

หรือ

เชื่อม API 
กับระบบยืนยันตัว
ของหน่วยงาน

ลดการกรอก
ข้อมูลเดิมซ ้าๆ

สามารถยื่น
เร่ือง/ค าขอแทน
เจ้าของบริการ

เพ่ือความสะดวก
ต่อบริการที
เกี่ยวข้องได้

โดยหน่วยงานอื่น

Digital File
หลักฐาน/ใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์

PORTAL

หรือ
เข้าเว็บไซต์หน่วยงาน
เจ้าของบริการ

2.1 หน่วยงานเร่ิมต้นเปิด Digital Service และShare Service เพ่ือท างานร่วมกนัไดม้ากขึ้น
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human-resources.png

หน่วยงาน
A, B,C,D, ….

API
License Access

www.

ยืนยัน
เข้าสู่ระบบ

ดูสถานะค าขอ

PORTAL

หรือ

เชื่อม API 
กับระบบยืนยันตัว
ของหน่วยงาน

ลดการกรอก
ข้อมูลเดิมซ ้าๆ

PORTAL

หรือ
เข้าเว็บไซต์หน่วยงาน
เจ้าของบริการ

สร้าง/ย่ืน
ค าขอ

สามารถยื่น
เร่ือง/ค าขอแทน
เจ้าของบริการ

เพ่ือความสะดวกต่อ
บริการทีเก่ียวข้องได้
โดยหน่วยงานอ่ืน

รบัช าระกลาง
Payment 
Gateway

อนุมัติค าขอ ออกใบอนุญาต

ช าระ
ค่าธรรมเนียม

ตรวจ/
พิจารณา
หลักฐาน/ค าขอ

ศนูย์กลาง
แลกเปลีย่นขอ้มลูภาครฐั

API

API
License Access

อนุมัติ
ค าขอ

รับ/เก็บ

ออก
ใบอนุญาต

จัดส่ง
หลักฐาน/ใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์

www.
เข้าเว็บไซต์หน่วยงาน
เจ้าของบริการ

ยืนยัน
เข้าสู่ระบบ

สร้าง/ยื่น
ค าขอ

สถานะ/
พิจารณา

อนุมัติ
ค าขอ

ช าระ
ค่าธรรมเนียม

ออก
ใบอนุญาต

จัดส่ง
หลักฐาน/ใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์

ระบบภาคธุรกิจท างานร่วมกันได้อัตโนมัติ ส าหรับขนาดใหญ่ หรือซับซ้อน เนือ่งจากมีกระบวนการท าซ า้/ใกล้เคียงเดิม

= ระยะที่ 1 = ระยะที่ 2 = เร่ิมด าเนินการระยะที่ 3

3.1 สะท้อน Operation Model ท าให้การ Share Service เข้าถึง G2G , G2B หรือ B2G ได้ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและเปน็ภาพเดียวกัน
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ประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน

กรอบงบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนาระบบ ในแต่ละปี
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R
O

A
D

 M
A

P

1. ปรับปรุงกระบวนการ
2. พัฒนาบุคลากร
3. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็น
4. ฟอร์แม็ทและความหมาย
5. ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
6. พัฒนาระบบดิจิทัลเชื่อมโยงกันได้
7. กลไกการก ากับ ควบคุม สนับสนุน
การเชื่อมโยง

ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปใช้บิการท่ีหน่วยงาน

ดึงข้อมูลใบอนุญาต
จากหน่วยงานเจ้าของ

ลดการบันทึกข้อมูลลดเอกสารกระดาษ
ในการขออนุญาต

x

กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว 
(Once Only) 

ลดภาระการเตรียมเอกสาร
หลักฐาน

ลดภาระการเดินทาง

OUT
COME

GOAL
CAPABILITY

เป้าหมายของโครงการในแตล่ะปี
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การขอใช้บริการผ่านระบบดิจิทัล  
ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลา

ใบอนุญาตดิจิทัลเปน็ดิจิทัล เช่ือมโยง
กันสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา จาก
หน่วยงานเจ้าของใบอนุญาตและ
บริการนั้นโดยตรง

กรอกข้อมูลเพียงคร้ังเดียว 
(Once Only) 

ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ ท าให้
กระบวนการขออนุญาตและบริการนั้น 
ใช้ระยะเวลาลดลง ได้ประโยชน์ในการ
ประกอบธุรกิจ

ข้อมูลจากภาครัฐอยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เปน็การสนับสนุน
รูปแบบการบริการธุรกิจในยุคดิจิทัล 

ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอนใน
วงจรธุรกิจ ตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจ การ
จัดเตรียมสถานที่ การขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สิน การแก้ไขข้อพิพาท 
จนกระทั่งปดิกิจการ

พนักงานลูกจ้างได้รับบริการของรัฐ 
ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องเสียเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ

การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ให้ความ
ยืดหยุ่นสูง ท าให้ธุรกิจมีความพร้อม
รองรับสถานการณ์ต่างๆ แม้แต่ใน
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ

ระบบอ านวยความสะดวกกลาง

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

ภาคธุรกิจ
ขอใบอนุญาต

และรับบริการดิจิทัล

ธุรกิจได้อะไร
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เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการ
ให้บริการผู้ประกอบธุรกิจผ่านระบบ
ดิจิทัล

ลดภาระเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

ลดภาระในการบริหารจัดการเอกสาร
หลักฐาน

สนับสนุนในการขยายศักยภาพระบบ
ดิจิทัลแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ธุรกิจ

มีความถูกต้องของเอกสาร 
เนื่องจากใช้ข้อมูลร่วมกันแบบดิจิทัล

ใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าเต็ม
ศักยภาพและเช่ือมโยงกันตาม พรบ.
รัฐบาลดิจิทัล

ลดภาระเอกสารของประชาชน ท าให้
เจ้าหน้าที่สามารถลดภาระการตรวจ
เอกสารและโอกาสเกิดความผิดพลาด
น้อยลง

ลดภาระในการพัฒนา ใช้ระบบดิจิทัล
ร่วมกัน เช่น การใช้ระบบกลางของ
ยืนยันตัวตน การใช้ระบบกลางเพ่ือ
การรับช าระ เปน็ต้น

ระบบอ านวยความสะดวกกลาง

ภาครัฐ
ด าเนินการออก
ใบอนุญาตและรับ
บริการดิจิทัล

หน่วยงานได้อะไร
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ระดับของงบประมาณ

ระดับของงบประมาณ (หน่วยงานสามารถเลือกได้)

ระดับที่ 7 ระดับท่ี 6 + B2G 6,694,600

ระดับที่ 6 ระดับท่ี 5 + เช่ือมโยงด้วย API                           5,524,850

ระดับที่ 5

ระดับที่ 4

ระดับที่ 3

ระดับที่ 2

ระดับที่ 1

ระดับท่ี 3 + ออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ 4,463,300

ระดับท่ี 2 + ออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์               4,027,100

ระดับท่ี 2 + ช าระค่าธรรมเนียม 4,027,100

ระดับท่ี 1 + การรับค าขอ ติดตามคืบหน้า 3,590,900

ลิงค์ใบอนุญาต 3,006,500 37

ปีที่ 1                                            4,463,300        106         473,109,8001

ปีที่ 2                                           4,463,300        105         468,646,500 2

ปีท่ี 3                                           4,463,300        107          477,573,1003

รวมท้ังสิ้น 1,419,329,4004

งบต่อบริการ จ านวนใบอนุญาต งบประมาณเบือ้งต้น
กรอบงบประมาณ



ผลการวิเคราะห์ประโยชน์และความคุม้คา่

1 ชม. 30 นาที 1 ชม.

ต่อ 1 ครั้ง

*ตัวอย่างสถิติ จ านวนคร้ังที่ประชาชนไปติดต่อที่จดุบริการ (บางส่วน)

เพียงแค่ ครึ่งหนึ่งเปล่ียนการรับบริการผ่าน DIGITAL SERVICE

ไป  - กรอกเอกสาร  - กลับ

23+
ล้านครั้ง/ปี

11,500+
ล้านบาท/ปี

11
ล้านครั้ง/ปี

-5,500
ล้านบาท/ปี

ค่าเดินทาง = 500 บาท/ครั้ง

ผลประโยชน์
ที่จับต้องได้

ผลประโยชน์
ที่วัดได้

ค านวณได้เป็นจ านวนเงิน 
ลดค่าเดินทาง 2 เท่า

ค านวนเป็นตัวเงินไม่ได้
ลดเวลา 2 เท่า

ความคุ้มค่า
ที่จับต้อง

ไม่ได้

มีผลเชิงจิตวิทยา
• ภาพลักษณ์ของประเทศไทยและรัฐบาล
• ดึงดูดนักลงทุน
• ประชาชนอยากประกอบ/พัฒนาธุรกิจ

มากข้ึน

เกิดค่าเดินทางใช้บริการ*
ลด ค่าเดินทาง

ลดเวลาเดินทาง 2 ชม.
ลดกรอกเอกสาร/ข้อมูล 30 นาที

x
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Thank You
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