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Global Sustainable Development Report 

ปี 2558 สหประชาชาต ิไดป้ระกาศใชเ้ป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื (Sustainable Development Goals; SDGs)  เป็นเครือ่งก าหนดทศิทางการพัฒนา
ทัง้ของไทยและของโลกนับจากนี้ จวบจนปี ค.ศ.2030 ครอบคลุมระยะเวลา 15  ปี ประกอบดว้ย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค ์(Target) 
ครอบคลมุประเด็นการพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดลุ อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาทีย่ั่งยนื 
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Global Sustainable Development Report - 2016 edition 

รายงาน SDGs Index and Dashboard 2016 (ประกาศเมือ่วันที ่20 กรกฎาคม 2559) ประเทศไทยไดร้ับการจัดใหอ้ยู่
ในอันดับที ่61 จากการวัดสถานะความพรอ้มในการด าเนินงานดา้นการพัฒนาทีย่ั่งยนืของประเทศเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาทีย่ั่งยนืทัง้ 17 ขอ้ภายในปี 2030 ใน 149 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ สังคม
และสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดลุ อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาทีย่ั่งยนื  
 

อย่างไรก็ตาม ในยุคของ Digital Globalization เทคโนโลยเีป็นอกีปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนใหเ้กดิการพัฒนา
อย่างยั่งย ืน ซึง่  UN ไดร้ะบุชีใ้หเ้ห็นถึง เทคโนโลยสี าคญัทีจ่ะเกดิขึน้ จนถงึปี 2030 (Crucial Emerging 
Technologies for the SDGs until 2030) 

Development, employment, manufacturing, agriculture, health, cities, finance, absolute “decoupling”, governance, participation, education, 
citizen science, environmental monitoring, resource efficiency, global data sharing, social networking and collaboration 

Opportunities 
and Outcomes 

Bio - tech Digital - tech Nano - tech Neuro - tech Green - tech Other 

Big Data 
Technology 

Internet of Things 5G Mobile Phones 3-D Printing and 
Manufacturing 

Cloud Computing 
Platforms 

Open Data 
Technology 

Free and Open 
source 

Massive Open 
Online Courses 

Micro - simulation E - Distribution System Combining 
Radio 

GIS and Remote 
Sensing Data 

Data Sharing 
Technologies 

Social Media 
Technologies 

Mobile Application Pre - paid System of 
Utility Use and 

Automatic Meter 

Digital Monitoring 
Technologies 

Digital Security 
Technology 

Sources: UN Global Sustainable Development Report 2016 ,เอกสารประกอบการ Public Hearing (รา่ง) แผนการพัฒนารัฐบาลดจิทัิลของประเทศไทย ระยะที ่2  
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“The reality of the public sector today is that  

it is assessed by the efficiency of its service delivery.  

No longer is the effectiveness of the public sector measured by 

the revenue it generates or the employment it provides...” 

 

"ความเป็นจรงิของภาครฐัในวนันีค้อื  

ประสทิธผิลของภาครฐัจะไมไ่ดว้ดัจากรายไดห้รอือตัราการจา้งงานอกีตอ่ไป  

แตจ่ะถกูวดัโดยประสทิธภิาพการสง่มอบบรกิารใหป้ระชาชน"  

 

 

 

 

R Chandrashekhar 

President of NASSCOM 

Former Secretary to the Indian Department of Information Technology 



1. บรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป 

6 

ปจัจยัแหง่
ความ

เปลีย่นแปลง 

ขอ้จ ากดัดา้น
งบประมาณ 
ของภาครฐั 

ความกา้วหนา้ 
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความไร ้
พรมแดน 

การแขง่ขนั
เพือ่ดงึดดู
การลงทนุ 

การเปลีย่นแปลง
โครงสรา้ง 
ประชากร 

ความตระหนกั 
ถงึสทิธพิลเมอืง 

ทีม่า : รวบรวมและสรุปจาก 

-  Service Delivery Trend Outlook, The Government Summit Thought Leadership 2015  In collaboration with Deloitte 

- The road ahead for public service delivery, PwC 
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1. บรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป 

Source : McKinsey Center for Government, November 2014 

ประชาชนพงึพอใจกบั 

การใหบ้รกิารของภาค 

เอกชนมากกวา่ของ 

ภาครฐั โดยเฉพาะบรกิาร  

• e-Commerce  

• รา้นคา้ปลกี  

• ธนาคาร  

• บรกิารทางการแพทย ์

ปฐมภมู ิ 

• บตัรเครดติ 

• ประกนัภยัรถ 

ฯลฯ 

 

ส าหรบับรกิารของภาครฐัที่

ไดร้บัความพงึพอใจสงู 

สว่นใหญจ่ะเป็นการใหบ้รกิาร

ทางสงัคม 

Private-sector services 
Public-sector services 



Source : http://www.vertoanalytics.com/the-digital-mobile-consumer-a-day-in-the-life/ 
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บรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป 1 

2 การขบัเคลือ่นระบบราชการสู ่Government 4.0* 
 

3 แนวทางการพฒันางานบรกิารภาครฐัเพือ่ภาคธุรกจิ : Biz Portal 
 
 

การขบัเคลือ่นภาครฐัเขา้สู ่Government 4.0 

*เลขาธกิาร ก.พ.ร. (ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร. ทศพร ศริสิมัพันธ)์ 



Paper-Based 

Electronics-Based 

Innovation-driven  

Face to face -Based 
Government 1.0 

Government 2.0 

Government 3.0 

Government 4.0 

Sustainable 
Intelligent Society 

 รัชกาลที่ 5 : เปลี่ยนระบบบริหาร
ราชการ ต้ังกระทรวง กรม ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อม 
รัชกาลที่ 7 : ระบบข้าราชการพล
เรือนสมัยใหม่ เน้น merit system 
   

การปฏิรูปราชการสมัย ร.5 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.1 (2504)  

การปฏิรูประบบราชการปี (2545)  จากปี 2559 เป็นต้นไป  

 ระบบราชการเข้มแข็ง เป็นผู้น า
การพัฒนาประเทศ การบริหาร 
 ราชการตามแนวทางของ Max 
weber/Legal-Rational  

 - Legitimacy 
 - Hierarchy 
 - Rule - based 
 - Government - oriented 
 - Top - down approach 
 - Professionalism  etc.  

 กระแส Democratization         
และ NPM ท าให้เกิดแนวคิดเรื่อง 
Good Governance 
 การปฏิรูประบบราชการ 
ปี 2545 มุ่งเน้น  

- Results - based 
- Citizen - centered 
- Value for money 
- Work better and cost less 
- Public participation etc. 

  
 

 การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 ภาครัฐต้องปรับตัวให้เข้ากับการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุค Digital 
 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง : Citizen -
Centric & Service - Oriented Government 
 พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปในลักษณะ
Smart and High Performance Government 
 เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน : Open and 
Connected Government ทั้งระหว่างภาครัฐ
ด้วยกันเองและภาคส่วนอื่น ๆ  เพื่อให้ภาครัฐ 

 

ประเทศรายได้ปานกลาง ประเทศรายได้สูง ประเทศรายได้ต ่า 

Thailand 2.0 เน้น
ภาคอุตสาหกรรมเบา 

Thailand 1.0  
เน้นภาคเกษตร  

Thailand 3.0 เน้นภาค 
อุตสาหกรรมหนักและการส่งออก  

Thailand 4.0 เน้น
ขับเคลื อนด้วยนวัตกรรม 

1. Food, Agriculture & Bio-Tech 

2. Health, Wellness&Bio-Med 

3. Smart Devices, Robotics  
   & Mechatronics 

4. Digital, IoT, Artificial 
Intelligence & 
Embedded Technology 

5. Creative, Culture & High  
   Value Services 

 ขับเคลื อน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม = รวมพลังประชารัฐ + Inclusive Government 

มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน 

ภาคการเงิน 

เครือข่ายจาก ตปท. สถาบันวิจัย 

 Smarter government  
 Better governance 

เป็นที่พึ่งของประชาชนและ 
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ :  

Credible & Trusted  
Government Transform 

ระบบราชการ 4.0 

Critical Success Factor 
 Better governance, Happier citizen 

 Innovation 

 Digitalization 

Thailand 4.0 & Government 4.0 
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Revolution of Thai Government 

1.0 2.0 3.0 4.0 

รชักาลที ่5 วางรากฐาน
ประเทศและจัดโครงสรา้งการ
บรหิารราชการแผน่ดนิตาม
แนวทางนานาอารยประเทศ  
มกีารเปลีย่นแปลง 
ระบบกรมกองใหม ่และตัง้
กระทรวง กรม ใหเ้หมาะสมกับ
เวลาและสถานการณ์แวดลอ้ม  

รชักาลที ่7 วางระบบ
ขา้ราชการพลเรอืนสมัยใหม ่
เนน้ระบบคณุธรรม (merit 
system) 

ชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิ 
และสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่1 
เป็นตน้มา จนถงึยคุรัฐบาล 
พลเอกชาตชิาย ระบบราชการ 
มคีวามเขม้แข็งและเป็นผูน้ า 
การพัฒนาประเทศ การบรหิาร
ราชการเป็นไปตามแนวทาง
คลาสสคิของ Max weber  
วา่ดว้ยความชอบธรรมทาง
การเมอืงทีม่าจากเหตผุลและ
กฎหมาย (Legal-Rational 
Legitimacy) 

- Hierarchy 
- Rule - based 
- Government - oriented 
- Top - down approach 
- Professionalism  
etc.  

ปี 2540 ชว่งแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
ฉบับที ่8 เป็นตน้มา  
วกิฤตตม้ย ากุง้ กระแส 
Democratization และ NPM 
ท าใหเ้กดิแนวคดิในเรือ่ง 
Good Governance  
โดยการปฏริปูระบบราชการ 
ปี 2545 มุง่เนน้  

- Results - based 
- Citizen - centered 
- Value for money 
- Work better and cost less 
- Public participation 
etc. 

มุง่สูป่ระเทศไทย 4.0  
มกีารก าหนดยทุธศาสตรช์าต ิ 
20 ปี ภาครัฐตอ้งปรับตัวใหเ้ขา้กับ
การด าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
และสงัคมในยคุดจิทิัล  
โดยยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง 
การบรกิารและเขา้ถงึ  
ความตอ้งการในระดับปัจเจก 
(Citizen -Centric and Service - 
Oriented Government) ซึง่มี
ความจ าเป็นตอ้งพัฒนาการ
ปฏบิัตงิานใหเ้ป็นไปในลักษณะ
ภาครัฐอัจฉรยิะ (Smart and High 
Performance Government) 
รวมถงึ เปิดกวา้งและเชือ่มโยง 
ถงึกัน (Open and Connected 
Government) ทัง้ระหวา่งภาครัฐ
ดว้ยกันเองและภาคสว่นอืน่ ๆ 
เพือ่ใหภ้าครัฐเป็นทีพ่ึง่ของ
ประชาชนและเป็นทีเ่ชือ่ถอื
ไวว้างใจได ้ 
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การปฏริปูระบบราชการเพือ่รองรบั Thailand 4.0 

ภาครฐัหรอืระบบราชการจะตอ้งท างาน 
โดย “ยดึหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน”  

(Better Governance, Happier Citizens) 

Government 
4.0 

การจดัระเบยีบโครงสรา้งใหม ่ 
เพือ่สรา้งสมดลุและจัดการความสมัพันธร์ะหวา่งกลไกภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสว่นอืน่ ๆ  
ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ออกแบบโครงสรา้งภายในภาครัฐเองใหก้ระชบั 
และไมเ่กดิความซ ้าซอ้น 

การวางระบบและวธิกีารท างานใหม ่ 
โดยยดึคณุลักษณะทีพ่งึประสงคใ์นการบรหิารงาน
ภาครัฐหรอืหลักบรกิารราชการแผน่ดนิทีด่ ี

การปรบัเปลีย่นวฒันธรรมการท างานใหม ่
โดยการสรา้งจติส านกึและความรับผดิชอบ 
ในการปฏบิัตหินา้ที ่มุง่เนน้ความซือ่สตัยส์จุรติ 
และประโยชน์สว่นรวม 

• ภาครัฐทีเ่ปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน (Open 
and Connected Government)  

• ภาครัฐทีย่ดึประชาชนเป็นศนูยก์ลางการ
บรกิารและเขา้ถงึความตอ้งการในระดับ
ปัจเจก (Citizen - Centric and Service - 
Oriented Government) 

• ภาครัฐอัจฉรยิะ (Smart and High 
Performance Government) 

12 



การจดัระเบยีบโครงสรา้งใหม่ เพื่อสรา้งสมดุลและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกลไกภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคสว่นอืน่ ๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม 

โครงสรา้งตอ้งเปลีย่นจากเดมิทีเ่นน้ใหภ้าครัฐหรอืระบบราชการเป็นกลไกหลักในการบรหิารกจิการบา้นเมอืงไปสูก่ารเปิดกวา้งใหก้ลไกหรอืภาคสว่นอืน่ ๆ 

ในสงัคม เชน่ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไดเ้ขา้มามสีว่นร่วม เรยีกว่า การบรหิารบา้นเมอืงในรูปแบบประชารฐั (Participatory State ทีม่ี

การจัดระเบยีบความสัมพันธใ์นเชงิโครงสรา้งใหส้อดรับกับการท างานในแนวระนาบ (Horizontal Approach) มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิง่ 

(Vertical Approach) รวมทัง้ เชือ่มโยงการท างานภายในภาครัฐดว้ยกันเองใหส้อดรับกัน (Joined-Up Government) ไม่ว่าจะเป็นราชการบรหิาร

สว่นกลาง สว่นภมูภิาค และสว่นทอ้งถิน่ 

ภาครฐั 
ทอ้งถิน่ 

ภาค 

เอกชน 

ภาค 

ทีส่าม 

ก ากบัดแูล     
สง่เสรมิสนบัสนนุ 

โอนถา่ยภารกจิ 
อ านาจหนา้ที ่

การปรบับทบาท ภารกจิ และขนาดของภาครฐั 
ใหเ้หมาะสม (Rightsizing) 

การบรหิารกจิการบา้นเมอืง 
แบบรว่มมอืกนัทกุภาคสว่น 

(Collaborative Governance) 

ภาคเอกชน 
ภาคประชาสงัคม 
ชุมชน ประชาชน 

แนวระนาบ  
(Horizontal Governance) 

แนวระนาบ  
(Horizontal Governance) 

การเมอืง - ระบบราชการ 

ส
ว่
น
ท
อ้
ง
ถ
ิน่
 
ส
ว่
น
ภ
มู
ภิ
า
ค

 
ส
ว่
น
ก
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า
ง
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ิง่
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ภาครฐัตอ้งเป็นทีพ่ ึง่
ของประชาชนและ
เชือ่ถอืไวว้างใจได ้  

Credible & Trusted 
Government 

ภาครฐัทีเ่ปิดกวา้ง 
และเชือ่มโยงกนั 

Open and 
Connected 

Government 

ภาครฐัอจัฉรยิะ 

Smart and High 
Performance 
Government 

ภาครฐัทีย่ดึ 
ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง
การบรกิารและเขา้ถงึความ
ตอ้งการในระดบัปจัเจก 

Citizen-Centric  
and Service- 

Oriented  
Government 

การบรหิารกจิการ 
บา้นเมอืงทีด่ ี
และประชารัฐ 

Good governance & 
State of the people 

สจุรติธรรมและ
จรยิธรรมภาครัฐ 

Public Integrity & 
Ethics 

นวัตกรรมทีมุ่ง่สูค่วามเป็นดจิทิัล 

Innovation (value-driven) & 
Digitization 

การวางระบบและวธิกีารท างานใหม ่โดยยดึคุณลักษณะทีพ่งึประสงคใ์นการบรหิารงานภาครัฐหรือ

หลกับรกิารราชการแผน่ดนิทีด่ ีใหส้ามารถเป็นทีไ่วว้างใจ และเป็นทีพ่ึง่ของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

14 



Ways of Working 

• การใหบ้รกิารตามความตอ้งการเฉพาะบคุคล (Personalized service delivery) 
• การบรกิารประชาชนตลอด 24/7 (On-call services) 
• การเชือ่มโยงทกุสว่นราชการในการใหบ้รกิารประชาชน (Integrated service) 
• การใหบ้รกิารเชงิรกุ (Pro-active services) 
• ประชาชนรับบรกิารไดห้ลากหลายชอ่งทาง/ บรกิาร ณ ชอ่งทางเดยีว (Multi/ 

Cross channel) 

• การเปิดเผยขอ้มลูในรปูแบบค่าตัง้ตน้ (Open by default) ในรูปแบบทีส่ามารถ
น าไปใชไ้ดท้ันทโีดยไมต่อ้งรอใหป้ระชาชนรอ้งขอ (Active disclosure/ 
Usability) 

• การแลกเปลีย่น/แบง่ปันขอ้มลู (Data sharing across public agencies) 
• การมสีว่นร่วมของประชาชน (Public consultant and engagement) 

• การตอบสนองทนัท/ีทนัเวลา มกีารคาดการณ์/วางแผนล่วงหนา้ 
(Operational excellence) 

• การน านโยบายไปสูก่ารปฏบัิตไิดจ้รงิ (Actionable policy solutions)  
• การใชข้อ้มูลเชงิลกึในการก าหนดนโยบาย (Data driven policy and 

decision making) 
• ความร่วมมอืเชงิยุทธศาสตร ์(Strategic collaboration) 
• การท างานผา่นระบบดจิทิัลอย่างสมบรูณ์แบบตัง้แต่ตน้จนจบกระบวนการ 
(End to end digitization of workflow process) 

• การท างาน ณ สถานทีใ่ดก็ไดใ้นทัว่ทกุมมุโลก (Virtualization) 
• การใชป้ระโยชนห์น่วยงานสนับสนุนร่วมกัน (Shared service) 
• การใชค้วามเชีย่วชาญ/ช านาญในหลากหลายสาขาวชิา และขา้มสาขาวชิา 
(Trans-disciplinary/ generalist) 
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• การใชป้รัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficient Economy 
Philosophy) เป็นแนวทางด าเนนิงานอย่างย่ังยนื  

• การใชห้ลัก เขา้ใจ เขา้ถงึ พัฒนา ในการตัดสนิใจเชงิ
นโยบายและปฏบัิตงิาน 

• การท าตามล าดับขัน้ มกีารทดลองท า โดยเริม่แกปั้ญหา
ทีจ่ดุเล็ก 

• การใชห้ลักระเบดิจากขา้งในเพือ่สรา้งความพรอ้มใหแ้ก่
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

• การใชน้วัตกรรมน าการท างาน (Innovation)  

 

• การแบง่ปันความรู ้(Knowledge Sharing) เพือ่เรยีนรู ้
การด าเนนิงานรว่มกันระหวา่งหน่วยงาน 

• เพิม่ผลติภาพการด าเนนิงานตามหลักการท านอ้ยไดม้าก 
(Doing more with less) 

• การสรา้งสภาพแวดลอ้มในการด าเนนิงานใหบ้คุลากร
ท างานอย่างมคีวามสขุ (Happy workplace)  

• การบรูณาการการท างานโดย Project Management 
Office (PMO) 

 

What to achieve How to achieve 
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ภาครฐัทีย่ดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง
การบรกิารและเขา้ถงึ 

ความตอ้งการในระดบัปจัเจก  

Citizen - Centric and  
Service - Oriented Government 

ภาครฐัอจัฉรยิะ  

Smart and High 
Performance Government 

ภาครฐัทีเ่ปิดกวา้งและ
เชือ่มโยงกนั 

Open and Connected 
Government 

ภาครฐัตอ้งเป็นทีพ่ ึง่ของประชาชนและเชือ่ถอืไวว้างใจได ้  
Credible & Trusted Government 
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From Gov 3.0 To Gov 4.0 

   

Open and 
Connected 
Government 

• Open upon request/ Limited disclosure  • Open by default/ Active disclosure/ Usability 

การเปิดเผยขอ้มูลตามทีป่ระชาชนรอ้งขอเป็นการเฉพาะราย/ 
การเปิดเผยขอ้มูลทีจ่ ากดั 

 การเปิดเผยขอ้มูลในรูปแบบค่าตัง้ตน้ (default) 
ในรูปแบบทีส่ามารถน าไปใชไ้ดท้นัทโีดยไม่ตอ้งรอ
ใหป้ระชาชนรอ้งขอ  

• Agency-based data collection  • Data sharing across public agencies 

การเก็บขอ้มูลแบบแยกสว่นตามแตล่ะหน่วยงานของรัฐ  การใช/้แลกเปลีย่น/แบ่งปันขอ้มูลร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ 

• Public participation in information giving  • Public consultant and engagement 
• Open & participatory decision making 
• Public scrutiny 

การมสีว่นร่วมของประชาชนและภาคสว่นตา่งๆ ในการให ้
ขอ้มูล/ความคดิเห็นกบัภาครัฐ 
 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ 
ในการใหค้ าปรกึษา ร่วมตัดสนิใจ ร่วมตรวจสอบ 
เพื่อสรา้งความรูส้กึในการเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงานภาครัฐ 

   

Open and Connected Government 
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Open and Connected Government 
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Open and Connected Government 
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From Gov 3.0 To Gov 4.0 

Citizen -Centric  
and Service - 
Oriented 
Government 

• Standardized service delivery  • Personalized service delivery 

การใหบ้รกิารทีเ่ป็นมาตรฐานตามสทิธพิืน้ฐานของบุคคล
ทีร่ัฐก าหนด 

 การใหบ้รกิารตามความตอ้งการเฉพาะปัจเจกบคุคล 
โดยแตล่ะบุคคลสามารถออกแบบ/เลอืกรูปแบบ/
วธิกีารในการรับบรกิารได ้

• Office hours only  • On-call services 

บรกิารประชาชนตามเวลาราชการ  บรกิารประชาชนตลอด 7/24  

• Functional services  • Integrated service 

ใหบ้รกิารประชาชนตามอ านาจหนา้ทีท่ีร่ับผดิชอบ  เชือ่มโยงทกุสว่นราชการในการใหบ้รกิารประชาชน 

• On-demand services (re-active)  • Pro-active services  

ใหบ้รกิารเมือ่ไดร้ับการรอ้งขอ  ใหบ้รกิารเชงิรุก/น าเสนอบรกิารทีเ่หมาะสมแก่
ผูร้ับบรกิารแตล่ะบคุคล 

• Personal visit  • Multi/ Cross channel 

ขอรับบรกิาร ณ หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ  ขอรับบรกิารไดห้ลากหลายชอ่งทาง /ขอรับบรกิาร
ไดห้ลากหลายบรกิาร ณ ชอ่งทางเดยีว 

   

Citizen -Centric and Service - Oriented Government 
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Citizen -Centric and Service - Oriented Government 
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Clark’s County Social Assistant Program 

ปัจจยัความส าเร็จของหน่วยงานจดัสรรสวสัดกิารสงัคมของเมอืง Clark County เกดิจากการใช้ระบบ IT เพื่อดงึขอ้มูล

ประชาชนจากหลายหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  มาวเิคราะหค์วามตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของลูกคา้แตล่ะราย ท าใหบ้รกิารดา้นสวสัดกิาร

สงัคมรองรบัความตอ้งการทีแ่ตกตา่งกนัของแตล่ะบุคคลอยา่งตรงจดุ รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ ในแง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐัก็ไดร้บั

ความสะดวก สามารถใชข้อ้มลูผา่นมอืถอื หรอื IPAD ไดท้ าใหส้ามารถท างานไดทุ้กทีท่กุเวลา ระบบนีจ้งึสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูร้บับรกิาร และผูใ้หบ้รกิารไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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2. Best Practice 

DubaiNow ท ำให้ประชำชนดูไบสำมำรถขอรับ
บริกำรต่ำงๆ ของภำครัฐ UAE ได้มำกถึง 50 
บริกำร ผ่ำนแอพพลิเคชั่นเดียวบนอุปกรณ์ส่วนตัว 
เช่น จ่ำยภำษี จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค เรียกดูข้อมูล
ที่จ ำเป็นต่ำงๆ ฯลฯ ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลำ
ในกำรเดินทำงติดต่อรำชกำรเป็นอย่ำงย่ิง 

DubaiNow 

Smart App 

UAE 

Seamless Government 



DubaiNow 

ภาครฐัไดเ้ปิด Customer Experience Lab เพือ่ใหป้ระชาชน

เขา้มามสีว่นรว่มในการออกแบบบรกิารทีต่อ้งการได ้

Concept 

DubaiNow 

Prototype 
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From Gov 3.0 To Gov 4.0 

Smart and High 
Performance 
Government 

• Responsive /Daily work  • Operational excellence (real time capacity & quick 
response) 

การด าเนนิงานตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไวใ้หม้ปีระสทิธภิาพ  การด าเนนิงานทีต่อบสนองทนัท/ีทนัเวลา /ทนัตอ่การ
เปลีย่นแปลง มกีารคาดการณ์/วางแผนการด าเนนิงาน
ลว่งหนา้ 

• Expertise/ Specialist  • Trans-disciplinary/ generalist 

มคีวามเชีย่วชาญ/ช านาญเฉพาะทาง   มคีวามเชีย่วชาญ/ช านาญในหลากหลายสาขาวชิา  
(สหวทิยาการ) และขา้มสาขาวชิา  

• Limited policy deployment  • Actionable policy solutions 

การน านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัเิป็นไปอย่างจ ากดั  การน านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัไิดจ้รงิและมปีระสทิธภิาพ 

• Experience based policy and decision making  • Data driven policy and decision making 

การก าหนดนโยบายสาธารณะโดยยดึประสบการณ์ของ 
ผูก้ าหนดนโยบายเป็นหลกั 

 การก าหนดนโยบายสาธารณะโดยค านงึถงึความตอ้งการ
ของประชาชนและใชข้อ้มูลเชงิลกึเป็นหลกั 

• Cross agency co-operation  • Strategic collaboration, alignment and integration 

การท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน  การบูรณาการการท างานร่วมกนัเชงิยุทธศาสตรต์ัง้แตร่ะดบั
การวางนโยบายไปจนถงึการน าไปปฏบิตั ิ

• Manual/ Semi electronics workflow process  • End to end digitization of workflow process 

การท างานยังไม่อยู่ในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสอ์ย่าง
สมบูรณ์แบบ 

 การท างานมกีารเชือ่มโยงผ่านระบบดจิทิลัอย่างสมบูรณ์
แบบตัง้แตต่น้จนจบกระบวนการ 

• Office based operation  • Virtualization 

การท างาน ณ สถานทีร่าชการ  การท างาน ณ สถานทีใ่ดก็ไดท้ัว่ทกุมุมโลก 

• Isolated/ Independent services  • Shared service 

โครงสรา้งองคก์รทีม่คีวามเป็นอสิระท าใหข้าดการ
เชือ่มโยงการด าเนนิงาน/ขอ้มูล สง่ผลตอ่การบรหิาร
ทรัพยากรใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 การใชป้ระโยชนห์น่วยงานสนับสนุนร่วมกนั (กองคลงั  
กองการเจา้หนา้ที ่it ฯลฯ) เพือ่ลดตน้ทนุ เพิม่ประสทิธภิาพ
การด าเนนิงาน และสรา้งนวัตกรรมการท างานใหม่ ๆ 

Smart and High Performance Government 
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Smart and High Performance Government 
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Smart and High Performance Government 
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Smart and High Performance Government 
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บรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป 1 

2 การขบัเคลือ่นระบบราชการสู ่Government 4.0* 
 

3 

4 

แนวทางการพฒันางานบรกิารภาครฐัเพือ่ภาคธุรกจิ : Biz Portal 
 
 

การขบัเคลือ่นภาครฐัเขา้สู ่Government 4.0 

ตวัอยา่งแนวทางปฏบิตัทิ ีเ่ป็นเลศิ 

*เลขาธกิาร ก.พ.ร. (ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร. ทศพร ศริสิมัพันธ)์ 



วสิยัทศันใ์นระยะยาวของการบรูณาการและยกระดบังานบรกิารภาครฐั 

วสิยัทัศนข์องการอ านวยความสะดวกในการรับบรกิารของภาครัฐในระยะยาว คอื การเชือ่มโยงขอ้มูลภาครัฐทัง้ระบบเขา้ดว้ยกัน 
เพือ่การใหบ้รกิารทีเ่บ็ดเสร็จ รวดเร็ว และโปรง่ใส และมชีอ่งทางบรกิารทีย่ดืหยุน่หลากหลาย 

In Person By Phone Online 

The Citizen - Centric Government 

ประชาชนสามารถรบับรกิารทุกอยา่งโดยใชเ้ลขบตัรประชาชน 13 หลกั 

เด็กแรกเกดิ-

ปฐมวยั 
วยัรุน่นกัศกึษา วยัท างาน เด็กนกัเรยีน ผูสู้งอายุ 

ภาคเอกชนสามารถรบับรกิารทุกอยา่งโดยใชเ้ลขทะเบยีนนติบิคุคล 13 หลกั 

วางแผนธุรกจิ ขยายธุรกจิ ด าเนนิธุรกจิ เร ิม่ตน้ธุรกจิ เลกิกจิการ 

In Person By Phone Online 
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เชือ่มโยง
ขอ้มูล 
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ปญัหาของภาคธุรกจิในการตดิตอ่กบัภาครฐั ตลอดวงจรธุรกจิ 

...เช่นเดียวกับภาคธุรกจิที่ตอ้งตดิต่อหน่วยงานราชการหลายแห่ง และการขอใบอนุญาตส่วนใหญ่ขาดความชัดเจนในดา้น
ระยะเวลาและกรอบการพจิารณา... 

 ผูป้ระกอบการตอ้งตดิตอ่หลายหน่วยงานเพือ่จดทะเบยีนธุรกจิและขอ
ใบอนุญาตตา่งๆ ซึง่แตล่ะกระบวนการใชเ้วลานาน ใชเ้อกสารมาก และ

ขาดความชดัเจนเกีย่วกบัระยะเวลาและกรอบการพจิารณา 

ผูป้ระกอบการ 

ตดิตอ่ 

ผูส้ง่ออกตอ้งตดิตอ่หลายหนว่ยงานเพือ่ขอใบอนุญาตตา่งๆ 
และตอ้งใชเ้อกสารมาก แมว้่าจะมกีารสง่ขอ้มูลผ่านระบบ NSW แลว้ 

ผูส้ง่ออก 

กรมพฒันา

ธุรกจิ

การคา้ 

จดทะเบยีนหนังสอื
บรคิณหส์นธ ิ

จดทะเบยีนจัดตัง้บรษัิท 

ขอเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 

ขึน้ทะเบยีนนายจา้ง 

ขอใบอนุญาตกอ่สรา้ง
อาคาร 

ส านกังาน

เขต อบต. 

สผ. ขออนุมัตริายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้ม (EIA) 

สอจ./กรอ. 
ขอใบอนุญาตประกอบ

กจิการ 

ตดิตอ่ 

1.ใบขนสนิคา้ขาเขา้ 

2.ใบขนสนิคา้ขาออก 

3.ขอ้มลูการแจง้หรอืหักเงนิ 

4.ขอ้มลูรายงานบัญชสีนิคา้ 

1.หนังสอือนุญาตใหน้ า 

สตัวน์ ้าเขา้มาในราชอาณาจักร 

  2. ใบอนุญาตน าสตัว/์ซากสตัว ์

ออกนอกราชอาณาจักร  

ระบบของกรมประมง 

1. ใบอนุญาตการน าเขา้สง่ออก

สตัว/์ซากสตัว ์(ร.6/ร.9) 

2. ใบรับรองสนิคา้การเกษตร 

(Health Certificate) 

ระบบของกรมปศสุตัว ์

1.ลงทะเบยีนผูป้ระกอบการ  

2. ใบรับรองแหล่งก าเนดิสนิคา้ 

3. ใบอนุญาตและรับรอง 

     การสง่ออก-น าเขา้สนิคา้

ทัว่ไป 

ระบบของกรมการคา้ตา่งประเทศ 

1. ใบแจง้ขอ้เท็จจรงิน าเขา้

สง่ออกวัตถอุันตราย (วอ./

อก.6) 

2. ใบอนุญาตอืน่ ๆ 

ระบบของหนว่ยงานอืน่ๆ 

วางแผนธุรกจิ ขยายธุรกจิ ด าเนนิธุรกจิ เร ิม่ตน้ธุรกจิ เลกิกจิการ 

ระบบของผูใ้หบ้รกิารคยีใ์บขน 
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การจดัอนัดบั Ease of Doing Business (EoDB) 

ศกึษาเกี่ยวกับขัน้ตอนและ

ระยะเวลาการใหบ้ริการ  

การอ านวยความสะดวก 

ต ้น ทุ น ค่ า ใ ช ้จ่ า ย  แ ล ะ

กฎหมาย กฎ ระเบยีบต่าง ๆ 

ของรัฐว่ามีส่วนสนับสนุน

หรอืเป็นอปุสรรคตอ่ 

การด าเนนิธรุกจิอยา่งไร 

ขอบเขตการศกึษา 

เกณฑก์ารพจิารณา 

พจิารณา 4 องคป์ระกอบส าคัญทีเ่กีย่วกับการด าเนนิธรุกจิ 

โดยมตีัวชีวั้ดในการส ารวจ 10 ดา้น ตามวงจรธรุกจิ 

ตัง้แตก่ารเริม่ตน้ธรุกจิจนถงึการปิดกจิการ 

Efficiency & 
Quality 

ประโยชนท์ีร่ฐับาลจะไดร้บัจากการใชว้ธิกีารวดัของ
รายงาน Doing Business 

1. จะท าใหท้ราบวา่จะใชผ้ลการจดัอนัดบัปรบัปรงุ
บรรยากาศใหเ้อือ้อ านวยตอ่การประกอบธุรกจิ 

2. จะท าใหไ้ดเ้รยีนรูแ้นวทางปฏบิตัทิ ีด่ขีองประเทศอืน่ 

3. กระตุน้ใหเ้กดิการ Reform และผลกัดนัโครงการ
ปรบัปรงุบรกิารอยา่งชดัเจน 

รายงาน Doing Business คอื รายงานผลการศกึษาเพือ่จัดอันดบัความยาก-งา่ยในการเขา้ไปประกอบธรุกจิในประเทศตา่ง ๆ ทั่ว
โลก โดยธนาคารโลก “มุง่เนน้การส ารวจการประกอบธรุกจิของธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ” 
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 ผลการจัดอันดับ Doing Business 2017 : 50 อันดับแรกของโลก 
           

         ประเทศไทยในปี 2017 อยู่ในอันดับท่ี 9 ของเอเชีย และอันดับท่ี 3 ของอาเซียน 

50 ประเทศแรกของโลกที่ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
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 ผลการจัดอันดับ Doing Business 2017 ของประเทศไทยรายด้าน 
ผลการด าเนินงานของไทยเปรียบเทียบกับประเทศท่ีอยู่ในอันดับท่ี 1 รายด้าน ด้านที่อยู่ในกลุ่มท่ีมีผลการด าเนินการ 
ใกล้เคียงกับ World Best ได้แก่ ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ และด้านการค้าระหว่างประเทศ  
ส าหรับด้านท่ีมีระยะห่างมากท่ีสุด คือ ด้านการได้รับสินเชื่อ 
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ตัวชี้วัด 
ค่าคะแนน DTF 

ประเทศไทย ประเทศ World Best ระยะห่าง 

 ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง (อันดับ 42) 75.65 87.40 นิวซีแลนด์ 11.75 

 ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (อันดับ 78) 87.01 99.96 นิวซีแลนด์ 12.95 

 ด้านการค้าระหว่างประเทศ (อันดับ 56) 84.10 100.00 ออสเตรีย * 15.9 

 ด้านการขอใช้ไฟฟ้า (อันดับ 37) 83.22 99.88 เกาหลีใต้ 16.66 
 ด้านการคุ้มครองผูล้งทุน (อันดับ 27) 66.67 83.33 นิวซีแลนด์/

สิงคโปร์ 
16.66 

 ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย (อันดับ 23) 77.08 93.89 ฟินแลนด์ 16.81 

 ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (อันดับ 51) 64.54 84.15 เกาหลีใต้ 19.61 

 ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน (อันดับ 68) 68.34 94.46 นิวซีแลนด์ 26.12 
 ด้านการช าระภาษี (อันดับ 109) 68.68 99.44 การ์ต้า/สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ 
30.76 

 ด้านการได้รับสินเชื่อ (อันดับ 82) 50.00 100.00 นิวซีแลนด์ 50 

* เพิ่มเตมิประเทศที่ได้รับค่าคะแนน DTF สูงที่สุด ได้แก่ เบลเยียม, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, ฝร่ังเศส, ฮังการี และอิตาลี 

ระยะห่ำงน้อย 

ระยะห่ำงมำก 



เร ิม่ตน้ธุรกจิ ด าเนนิธุรกจิ เลกิธุรกจิ 

1. การ
เร ิม่ตน้ 
ธุรกจิ 

2. การขอ
อนญุาต 
กอ่สรา้ง 

3. การ
ขอใช ้
ไฟฟ้า 

5. การ
ไดร้บั 
สนิเชือ่ 

6. การ
คุม้ครอง  
 ผูล้งทนุ 

4. การจด
ทะเบยีน
ทรพัยส์นิ 

7. การ
ช าระ
ภาษ ี

8. 
การคา้
ระหวา่ง 
ประเทศ 

9. การบงัคบั
ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้ตกลง 

10. การ
แกป้ญัหา 
การลม้ละลาย 

ผล Ease of Doing Business (EoDB) และโอกาสในการพฒันา (ตอ่) 

1. ขัน้ตอนการจัดท าตรายาง 
2. ระยะเวลาการพจิารณาอนุมัติ

ขอ้บังคับในการท างาน 

1. ค่าธรรมเนยีมในการจดทะเบยีนทรัพยส์นิ 
2. ดัชนคีุณภาพของการบรหิารทีด่นิ (0-30)  

(ประเทศไทยได ้13.5  คะแนน จากคะแนนเต็ม 
30 คะแนน) 

1. จ านวนครัง้และวธิกีารในการจา่ยเงนิสมทบ
ประกันสังคม 

2. จ านวนประเภทภาษีและจ านวนครัง้ทีต่อ้งจา่ยภาษีรวม 
3. จ านวนชัว่โมงในการเตรยีมการจนกระทัง่ช าระภาษี 

1. การสุม่ตรวจระหวา่งกอ่สรา้งอาคาร 
2. ระยะเวลาการขอตดิตัง้ระบบบ าบัดน ้าเสยี 

ประปา  
3. ระยะเวลาการขอรับรองการเปิดใชอ้าคาร 

1. ระยะเวลาในการยืน่ค ารอ้งขอตดิตัง้ไฟฟ้า 
2. ระยะเวลาในการเชือ่มต่อไฟฟ้าภายนอก 

1. ระยะเวลาการน าเขา้และสง่ออกสนิคา้ 
2. จ านวนเอกสารทีใ่ชใ้นการน าเขา้และสง่ออกสนิคา้ 

1. เครดติบโูรไมไ่ดจั้ดเกบ็และเผยแพรข่อ้มลูผูค้า้ปลกี
และขอ้มูลจากบรษัิทผูใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภค 

2. ไม่มกีารใหบ้รกิารคะแนนเครดติบโูรโดยหน่วยงาน
ของภาครัฐ 

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ต่อการฟ้องรอ้งให ้
ผูบ้รหิารรับผดิ 

2. จ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธติรวจสอบเอกสาร 
3. สทิธขิองโจทกใ์นการรอ้งขอเอกสารจาก

จ าเลย โดยไม่ตอ้งเฉพาะเจาะจง 
4. สทิธใินการเรยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 

เพือ่เรยีกเพิม่ทนุ 

1. ระยะเวลาใน
กระบวนการบังคับให ้
เป็นไปตามขอ้ตกลง 
(การยืน่ค ารอ้ง การ
พจิารณาคด ีและการ
บังคับคด)ี 

2. การด าเนนิกระบวนการ 
โดยใชร้ะบบ
อเิล็กทรอนกิส ์

1. จ านวนวันทีเ่จา้หนีร้อ 
ในการไดรั้บเงนิกูค้นื 

2. การจัดการทรัพยส์นิ
ของลูกหนี ้

3. อัตราเงนิทีเ่จา้หนีไ้ดค้นื 
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1. แนวทางการปรับปรุงด้านการเริ่มต้นธุรกิจคือการลดขั้นตอนและระยะเวลาผ่าน 
การขยายการให้บริการของช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (BizPortal) 

แนวทางการปรับปรุง 
1. เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อลดข้ันตอนและระยะเวลา 
2. พัฒนาระบบศูนย์กลางบริการธุรกิจ (BizPortal) ให้เป็นช่องทางเพ่ือขยาย
การให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดภาระของผู้ประกอบการ  
(ลดข้ันตอนและระยะเวลา) (New Zealand Companies Office) 

โครงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
เพื่อลดระยะเวลาในการด าเนินการ 

1. ลดหรือยกเลิกทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 
2 .ลดความซ้ าซ้อนของข้ันตอนหรือ
ใช้ศูนย์บริการร่วม 
3 น าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 



2. แนวทางการปรับปรุงด้านการขออนุญาตก่อสร้างคือการลดขั้นตอน เพ่ิมการควบคุม
คุณภาพการก่อสร้างและเพ่ิมความรับผิดชอบในกรณีการก่อสร้างมีปัญหา 

โครงการแยกประเภทของอาคารตามความเสี่ยงและ
สถานที่ตั้งเพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินการ 

1. ควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง 
2 .ปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความโปร่งใสและเช่ือมโยง 
3 ศูนย์บริการร่วม 
4. แยกประเภทของอาคารตามความเสี่ยงและสถาน
ท่ีต้ัง 

แนวทางการปรับปรุง 
1. แก้กฎหมายให้มีการควบคุมโดยวิศวกรระหว่างการก่อสร้าง 
2. แก้กฎหมายให้มีประกันภัยความรับผิดชอบ 
3. แยกประเภทของอาคารตามความเสี่ยงและสถานท่ีต้ังเพื่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
4. ทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 



3. แนวทางการปรับปรุงด้านการขอใช้ไฟฟ้าคือการท าขั้นตอนคู่ขนาน การแก้ปัญหา 
ไฟฟ้าดับและการน าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้บริการ (Application) 

โครงการพัฒนา Application เพื่อสื่อสารข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ   

1. ปรับปรุงข้ันตอนการขอใช้ไฟฟ้า 
2. ให้ผู้ประกอบการรับรู้รายละเอียดและข้ันตอนของการขอใช้
ไฟฟ้า 
3. มีระบบให้ผู้ประกอบการวางแผนค่าใช้จ่ายเพ่ือป้องกันการตัด
ไฟจากการไม่ช าระ 
4.มีระบบช้ีแจงให้ผู้ประกอบการรู้ถึงแผนการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง 

แนวทางการปรับปรุง 
1. ข้ันตอนคู่ขนานระหว่างการตรวจสอบอาคารและการ
ตรวจสอบการเดินสายไฟ 
2. ลดระยะเวลาและความถี่ของปัญหาไฟฟ้าดับ 
3. แจ้งการปรับค่าไฟฟ้าในรอบบิลถัดไป 
4.น าเสนอช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ใช้บริการ 



จองชือ่นติบิคุคล 
จดทะเบยีนหนงัสอื 

บรคิณหส์นธ ิ

ขอขึน้ทะเบยีนนายจา้ง 

/ยืน่ขอ้บงัคบัการท างาน 
จดทะเบยีนธุรกจิ 

ชือ่ ทีอ่ยู่ผูจ้องออนไลน ์

ชือ่ทีต่อ้งการจดทะเบยีนนติบุิคคล 

กรณีการจดทะเบยีนจดัต ัง้บรษิทัจ ากดั 

    

แบบฟอรม์ 

1) ค าขอจดทะเบยีนบรษัิทจ ากัด (แบบ 
บอจ.1) :(1) 

2)หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ(แบบ บอจ.2) :(1) 
3) แบบวัตถทุีป่ระสงค ์(แบบ ว.1-ว.5 แลว้แต่

กรณี) :(1) 
4) แบบขอใชช้ือ่นติบิคุคลเป็น

ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะกรณ)ี :(1) 
5)หนังสอืมอบอ านาจ (ตดิอากรแสตมป์ 10 

บาท) :(1) 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน :(1) 

2) หลักฐานการเป็นผูรั้บรองลายมอืชือ่ :(1) 

3) แบบแจง้ผลการจองชือ่นติบุิคคล :(1) 

4) หลักฐานใหค้วามเหน็ชอบในการจัดตัง้บรษัิท

เพือ่ประกอบธุรกจิจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

:(1) 

1) ค าขอจดทะเบยีนบรษัิทจ ากัด (แบบ บอจ.1) 

:(1) 

2) บัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ (แบบ บอจ.5) :(1) 

3) รายการจดทะเบยีนจัดตัง้ (แบบ บอจ.3) :(1) 

4) รายละเอยีดกรรมการ (แบบ ก.) :(1) 

5) แบบค ารับรองการจดทะเบยีนบรษัิทจ ากัด :(1) 

6) รายงานการประชมุตัง้บรษัิท :(1) 

7) หนังสอืนัดประชมุตัง้บรษัิท :(1) 

8) ขอ้บังคับ (ถา้ม)ี :(1) 

9) แบบ สสช.1 :(1) 

10) แบบขอใชช้ือ่นติบิคุคลเป็นภาษาต่างประเทศ 

 (เฉพาะกรณ)ี :(1) 

11) หนังสอืมอบอ านาจ :(1) 

 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน :(2) 

2) หลักฐานการเป็นผูรั้บรองลายมอืชือ่ :(1) 

3) หลักฐานการรับช าระค่าหุน้ทีบ่รษัิทออกใหแ้ก่ 

ผูถ้อืหุน้ :(1) 

4) เอกสารหลักฐานทีธ่นาคารออกใหเ้พือ่รับรอง

สถานะการเงนิของผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) :(1) 

5) หนังสอืยนืยันของผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยส์นิว่าจะ

โอนกรรมสทิธิใ์นทรัพยส์นิใหแ้ก่บรษัิท :(1) 

6) หลักฐานซ ึง่แสดงว่าบรษัิทเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์:(1) 

7) บัญชแีสดงรายละเอยีดและมูลคา่ทรัพยส์นิที่

น ามาลงทุน :(1) 

8) แผนทีแ่สดงทีต่ัง้ส านักงาน :(1) 

9) หนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีท่ีต่ัง้ส านักงาน :(1) 

10) เอกสารหลักฐานแสดงสทิธกิารใชท้ีต่ัง้ส านักงาน 

:(2) 

11) หลักฐานการช าระค่าธรรมเนยีม (กรณีสง่

ไปรษณีย)์ :(1) 

เอกสารหลกัฐาน 

ไม่ใชเ้อกสาร 

1) แบบขึน้ทะเบยีนนายจา้ง (สปส.1-01) :(1) 

2) หนังสอืน าสง่แบบขึน้ทะเบยีนผูป้ระกันตน 

(สปส.1-02) :(1) 

3) แบบขึน้ทะเบยีนผูป้ระกันตน (สปส.1-03) 

:(1) 

4) แบบขึน้ทะเบยีนผูป้ระกันตน ส าหรับผูเ้คยยืน่

ข ึน้ทะเบยีนผูป้ระกันตน สปส.1-03 แลว้ 

(สปส.1-03/1) :(1) 

5) หนังสอืมอบอ านาจ :(1) 

 

 

1)  ส าเนาหรอืภาพถา่ยบัตรประจ าตัวประชาชน

นายจา้ง :(1) และลูกจา้ง  

(ขึน้อยู่กับจ านวนลูกจา้ง) :(1) 

2) ส าเนาหนังสอืรับรองการจดนติบุิคคล :(1) 

3) แผนทีต่ัง้ของสถานประกอบการ :(1) 

4) ส าเนาใบทะเบยีนภาษี (ภ.พ.20) หรอื (รง.4) ฯลฯ 

:(1) 

5) ส าเนาทะเบยีนบา้นนายจา้ง :(1) และลูกจา้ง 

(ขึน้อยู่กับจ านวนลูกจา้ง) :(1) 

เอกสารทีอ่อกโดยภาครัฐ 

30 วนั 
(20 นาท)ี (1 วนั) (1 วนั) (30 นาท)ี 

1)  ขอ้บังคับการท างาน (ประกาศใชใ้น 15 วัน

นับแต่มกีารจา้ง) :(1) 

Fast track  เอกสารครบถว้น ถูกตอ้ง จดทะเบยีนไดภ้ายใน 1 วนั 

          ข ัน้ตอนการเร ิม่ตน้ธุรกจิของประเทศไทย (กอ่นมรีะบบ Biz Portal) มขีัน้ตอนทีต่อ้งตดิตอ่หลายหน่วยงาน แบบฟอรม์จ านวนมา 
และเอกสารหลกัฐาน มคีวามซ ้าซอ้น สรา้งภาระใหแ้กผู่ป้ระกอบการ และหน่วยงานภาครัฐในการคดักรองเอกสาร และใชเ้วลาในการพจิารณานาน... 

 

4 ข ัน้ตอน 22 แบบฟอรม์ 20 เอกสารหลกัฐาน  
(ออนไลน ์1 ข ัน้ตอน) 

 ผลการศกึษา ออกแบบ และการด าเนนิงานปจัจบุนั (กอ่นมรีะบบ Biz Portal)  
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ผูป้ระกอบการ 

ตวัอยา่งกรณีผูป้ระกอบการตอ้งการขอจดัต ัง้ธุรกจิ 

เขา้ระบบกลางเพยีง 1 ระบบ  
เพือ่ด าเนนิการขอจดัต ัง้ธุรกจิ 

ในประเทศไทย 

ระบบบรูณาการงาน
บรกิาร 

ขา้มหนว่ยงาน 
Integrated 

Government Services 

จองชือ่นติบิุคคล 
จดทะเบยีน

หนงัสอืบรคิณห์
สนธ ิ

จดทะเบยีนธุรกจิ 
ขอ

อนุญาต
กอ่สรา้ง 

ขอใช้

ไฟฟ้า 
ขอน า้ประปา 

กรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ 

  1. จองชือ่นติิ

บคุคล  

2. จดทะเบยีน

หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ

กรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ 

3. ยืน่จดทะเบยีน

ธรุกจิ 

กรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ 

5.1 ขอขึน้ทะเบยีน

นายจา้ง 

ส านกังาน

ประกนัสงัคม 

5.2 ยืน่ขอ้บงัคับ 

การท างาน 

กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน 

(กรณีมลีกูจา้งเกนิ 10 คน) 

(ด าเนนิการแล ้ว) 

  ระบบบรูณาการงานบรกิารธุรกจิ (Biz Portal) 
•  Automization 
•  Online 
•  One stop service 

             ขอ้เสนอแนวทางการพฒันา   (ต่อ) จากขอ้เสนอแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ (To be) ส านักงาน ก.พ.ร.  
ไดอ้อกแบบระบบบรูณาการงานบรกิารขา้มหน่วยงาน เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการสามารถลงทะเบยีนขอจัดตัง้ธุรกจิผา่นชอ่งทางเดียว โดยการเชือ่มโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน  
ทัง้ภาครัฐแบบครบวงจร และใหห้น่วยงานสามารถบรหิารจัดการขอ้มูล เอกสาร หลักฐานไดผ้า่นระบบ ลดการใชก้ระดาษและเอกสารทีซ่ า้ซอ้น 

ขอขึน้ทะเบยีน
นายจา้ง/ยืน่
ขอ้บงัคบัการ

ท างาน 

(อยู่ระหว่างด าเนนิการ) 
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ระยะที ่2 

กรุงเทพ 

มหานคร 

การไฟฟ้า 

นครหลวง 

การประปา 

นครหลวง 

3.3 ผลการศกึษา ออกแบบ และการด าเนนิงานปจัจบุนั (ตอ่) 



ส านกังาน ก.พ.ร. ไดศ้กึษาและออกแบบระบบบูรณาการศูนยก์ลางบรกิารภาครฐัเพือ่ภาคธุรกจิ (Biz Portal) ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ ส านักงาน
ประกนัสงัคม กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน และส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนสิก ์เพื่อใหเ้กดิการบูรณาการการเริม่ตน้ธุรกจิไดอ้ย่างแทจ้รงิ ลดระยะเวลา ขัน้ตอน 
แบบฟอรม์ และเอกสารหลกัฐานทีซ่ ้าซอ้น และด าเนนิการผ่านระบบออนไลนไ์ดอ้ย่างครอบคลมุ โดยมแีนวทางการด าเนนิการใน 3 ระยะ ดงันี้.. 

biz.govchannel.go.th 

3    ข ัน้ตอน  
22  แบบฟอรม์  
20  เอกสารหลกัฐาน 

2    ข ัน้ตอน  
19  แบบฟอรม์  
7    เอกสารหลกัฐาน 

 ปี 2559 
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

ภายในปี 2560 
กอ่น กุมภาพนัธ ์ปี 2559 

Starting  
a Business 

Getting  
Electricity 

Dealing  
with  

Construction 

biz.govchannel.go.th 

• กรมพัฒนาธุรกจิการคา้  
• ส านักงานประกันสังคม  
• กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

• กรมพัฒนาธุรกจิการคา้  
• ส านักงานประกันสังคม  
• กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

counter counter counter 

1. จด
ทะเบยีน
ธรุกจิ 

2. ขึน้
ทะเบยีน
นายจา้ง 

3. ยืน่
ขอ้บงัคับ
การ

ท างาน 

counter 

1. จดทะเบยีน
ธรุกจิ 

2.1 ขึน้ทะเบยีนนายจา้ง 

2.2 ยืน่ขอ้บงัคับการท างาน 

• ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
• ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

• กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
• ส านักงานกรงุเทพมหานคร  
• การประปานครหลวง  
• การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลติ 

ระบบบรูณาการศูนยก์ลางบรกิารภาครฐัเพือ่ภาคธุรกจิ (Biz Portal) 
biz.govchannel.go.th 
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อยูร่ะหวา่ง 
ออกแบบและจดัท า single form 

DWC_gap analysis.pptx#32. ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยปัจจุบัน (As is) 3 ขั้...
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MAKE SIMPLE BE MODERN 

Q & A 


