
การพลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร

โดย นางอารีย์พันธ์  เจริญสุข
ท่ีปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ.ร.

วันท่ี 7 กันยายน 2560

งานสัมมนาการจัดท าแผนแม่บทการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรระยะ 3 ปี
(Doing Business Portal Master Plan 2018-2020)
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ขอ้เสนอแนะของธนาคารโลกเพือ่ยกระดบั Ease of Doing Business

ธนาคารโลกเสนอให้ใช้ระบบดิจิทัลมาบูรณาการขั้นตอนและข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ข้อเสนอเกี่ยวกับการยกระดับดว้ยระบบดจิทิัล

ยกระดับระบบดิจิทัลเพ่ือจัดตั้งธุรกิจในข้ันตอนเดียวโดยใช้ Single Form ครอบคลุมการจองชื่อ
จดทะเบียนบริษัท ขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้าง และจดทะเบียน VAT

พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการขออนุญาตเก่ียวกับการก่อสร้างและตรวจสอบผังเมืองแบบครบวงจร

ยกระดับระบบการขอใช้ไฟฟ้าออนไลน์ในปัจจุบันโดยเพิ่มขีดความสามารถ เช่น การช าระเงิน
ออนไลน์ เชื่อมโยงกับหน่วยงานท้องถิ่นหากต้องปักเสาพาดสาย

ยกระดับระบบจัดเก็บเอกสารการถือครองท่ีดินให้เป็นดิจิทัลโดยสมบูรณ์  พัฒนาให้มีฐานข้อมูล
ออนไลน์สามารถตรวจสอบข้อมูลส าคัญ เช่น ภาระผูกพัน Zoning และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินได้

ยกระดับระบบดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการน าเข้าส่งออกครบวงจรแบบไร้เอกสาร 
สามารถขออนุญาตน าเข้าส่งออกสินค้าและยื่นต่อกรมศุลกากรได้ในข้ันตอนเดียว

ยกระดับระบบดิจิทัลเพ่ือการยื่น ช าระ และขอคืนภาษีให้ครอบคลุมภาษีนิติบุคคลทุกรูปแบบ

ยกระดับระบบการยื่นฟ้องคดี ให้ครอบคลุมทุกประเภทคดีและทุกพ้ืนท่ี ให้ผู้พิพากษาและ
ทนายความใช้บริหารจัดการคดีและเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

พัฒนาระบบการยืนยันตัวตนและลงนามในรูปแบบดิจิทัล ที่ทุกงานบริการภาครัฐใช้ร่วมกัน

ยกระดับระบบดิจิทัลเพ่ือจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับท่ีดินได้แบบครบวงจรออนไลน์

ยกระดับระบบดิจิทัลเพ่ือน าส่งเงินสมทบแบบออนไลน์ให้ครอบคลุมทั้งกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน

การเร่ิมต้นธุรกิจ

การขออนุญาตก่อสร้าง

การขอใช้ไฟฟ้า

การจดทะเบียนทรัพย์สิน

การได้รับสินเชื่อ

การคุ้มครองผู้ลงทุน

การช าระภาษี

ด้านการค้าระหว่างประเทศ

การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง

การแก้ปัญหาการล้มละลาย

Ease of Doing Business 10 ด้าน
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แนวคดิระบบ Doing Business Portal ส าหรบัประเทศไทย

ผู้ประกอบการ

3. ส่งเอกสารประกอบเพียงชุดเดียว
แล้วหน่วยงานแชร์กัน ไม่ขอซ้ า1. ติดต่อราชการได้แบบเบ็ดเสร็จครบ

วงจร ณ จุดเดียว ไม่ต้องวิ่งท่ัวเมือง
4. ติดตามผลการพิจารณาได้ตลอด 24 

ช่ัวโมง โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่มีการดึงเร่ือง
2. ระบบกรอกข้อมูลท่ีภาครัฐมีอยู่แล้ว
ให้โดยอัตโนมัติ สะดวก ไม่ผิดพลาด 5. ใบอนุญาตดิจิทัลมีผลทางกฎหมาย

เหมือนเอกสารกระดาษ น้ าท่วมไม่หาย

การเช่ือมโยงข้อมูลและเอกสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีม่ันคงปลอดภัย
(Secured Data & Digital Permits Sharing)

…

ระบบศูนย์กลางการติดต่อราชการเพื่อท าธุรกิจ (Doing Business Portal) …ครอบคลุมมากกว่า 
10 ด้านของ Ease of 

Doing Businessการจดทะเบียนทรัพย์สินขอใช้ไฟฟ้าขออนุญาตกอ่สร้างเร่ิมต้นธุรกิจ 

ติดต่อราชการเพียง
1 ครั้ง ผ่านระบบเดียว

เช่ือมทุกหน่วยงาน

เป้าหมายคือให้สามารถติดต่อราชการได้แบบเบ็ดเสร็จท้ัง 10 ด้านของ Ease of Doing Business 
โดยใช้ระบบดิจิทัลบูรณาการข้อมูล/เอกสารระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ส านักงาน
ประกันสังคม

• ข้ึนทะเบียน
นายจ้าง

• ข้ึนทะเบียน
ผู้ประกันตน

กรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง

แรงงาน
• ย่ืนข้อ

บังคับการ
ท างาน 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

• จดทะเบียนธุรกิจ
• ข้ึนทะเบียน

พาณิชย์

กรมสรรพากร

• จดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่ม 

บีโอไอ

• ขอรับการ
ส่งเสริมการ
ลงทุน

ส.ผ.

• พิจารณา
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
(EIA/EHIA)

กรมโรงงาน/
อุตสาหกรรม

จังหวัด
• ขออนุญาต

ประกอบกิจการ
โรงงาน 
(รง.4)

การประปา
นครหลวง

• ขอติดตั้ง
ประปา

กรมโยธาธิการ / 
กทม.

• ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร

• ขอเชื่อมท่อระบายน้ า
• ขอเลขท่ีบ้าน
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การพฒันาระบบ Doing Business Portal

Digital 

Authentication

สร้างระบบยืนยันตัวตนของบุคคลและนิติบุคคลแบบออนไลน์ทดแทน
การเซ็นเอกสาร โดยใช้แนวคิด Digital ID เพื่อท าธุรกรรมกับภาครัฐและ
สถาบันการเงินได้อยา่งปลอดภยัโดยไม่ต้องไปที่ส านักงาน

2

Trade

Digitization

ยกระดับระบบกลางเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ
ให้เป็นดิจิทัลโดยสมบูรณ์ เช่ือมโยงกับการแพลตฟอร์มการขอใบอนญุาตน าเข้า
ส่งออกสินค้า และเช่ือมโยงกับผู้บริการภาคเอกชนทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร 
บริษัทขนส่ง ประกัน ฯลฯ

3

Digitization 

Commando

บุกส ารวจ ออกแบบ พัฒนาและเช่ือมโยงระบบการท างานของหน่วยงาน
รัฐต่างๆ ให้เป็นดิจิทัลและเข้ามาเช่ือมโยงกับแพลตฟอร์มกลางแบบเชิงรุก4

License

Digitization & 

Analytics

สร้างแพลตฟอร์มกลางเพื่อการขออนุมัติอนุญาตทุกประเภทแบบออนไลน์
ครอบคลุมใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจทุกประเภท  ใช้แนวคิด Single Form
ลดความซ้ าซ้อนในการกรอกข้อมูล/ส่งเอกสาร และให้สามารถจัดเก็บและ
เช่ือมโยงใบอนุญาตข้ามหนว่ยงาน

1

การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังน้ี...
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1. ยกระดับการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจของประเทศไทยให้เทียบเท่าประเทศ
ชั้นน าของโลก (World Class) เช่น สิงคโปร์ นอร์เวย์ นิวซีแลนด์

2. อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนในการขออนุมัติอนุญาต
กับภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ ณ จุดเดียว และสามารถติดตามความก้าวหน้าด้วย
ตนเองแบบเรียลไทม์

3. ลดต้นทุนการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนในการติดต่อกับภาครัฐ เช่น ค่าเดินทาง 
ค่าจัดท าเอกสาร และค่าเสียโอกาสท่ีเกิดจากความล่าช้า เป็นต้น  

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการพฒันาระบบ Doing Business Portal
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การผลกัดนัในระดบันโยบาย

รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในการประชุมร่วมกับ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ประธาน กสทช. 
เลขาธิการ กสทช. เลขาธิการ ก.พ.ร. และอธิบดีกรมศุลกากร เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2560 เห็นควรให้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของธนาคารโลกในการยกระดับงานบริการด้วยระบบดิจิทัลโดยพัฒนาเป็นระบบ Doing Business Portal
รวมทั้ง ปรับปรุงระบบ NSW ไปสู่ระบบดังกล่าว โดย กสทช. ยินดีให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ และให้
น าเสนอเรื่องที่ประชุม บยศ. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาต่อไป

1

2

3

ท่ีประชุม บยศ. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติหลักการแนวทาง
การพัฒนาระบบ Doing Business Portal และให้ส านักงาน ก.พ.ร. จัดท ารายละเอียดการด าเนินการโดยพิจารณา
ด าเนินการในส่วนของกิจกรรมที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน รวมทั้งให้กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นหน่วยงาน
หลักรับผิดชอบระบบงานและท าหน้าที่เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะรัฐมนตรีได้รับทราบมติดังกล่าว
ในการประชุมเม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ต่อมาการประชุม บยศ. ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ได้มอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปด าเนินการปรับโครงสร้างและรูปแบบการท างานของ สรอ. ให้เป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนการบูรณาการแบบ One Stop Service

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ลงนามในค าส่ังแต่งตั้งคณะท างานเตรียมการพัฒนาระบบ Doing Business Portal
โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ พันธุศักดิ์ ศิริรัชตพงศ์ และผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เกียรติชัย 
โสภาเสถียรพงศ์ เป็นที่ปรึกษา มีเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็น
คณะท างาน และมี สรอ. เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อวางรูปแบบการบริหารจัดการของระบบ ก าหนดเป้าหมายงานบริการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ ตลอดจนด าเนินการพัฒนาระบบต้นแบบที่
เกิดผลทันที
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บูรณาการการรับค าขอ/ออกใบอนุญาต ณ จุดเดียว 
ผ่านแพลตฟอร์มกลางเพื่อการขออนุมัติอนุญาต
ทุกประเภทแบบออนไลน์

บูรณาการการรับค าขออนุญาต ณ จุดเดียว
ท่ีศูนย์รับค าขออนุญาต

การออกใบอนุญาต ณ หน่วยงานเจ้าของใบอนุญาต
ท้ังแบบ Paper และ Paperless

ปัจจุบัน

ระยะกลาง
(30 ก.ย. 60)

ระยะยาว

เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายการพัฒนาระบบออนไลน์เต็มรูปแบบโดยมี
การบูรณาการการออกใบอนุญาต ณ จุดเดียวที่ศูนย์รับค าขออนุญาต ทั้งใน
รูปแบบ Paper, Paperless และ Hybrid ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน 
ในระยะน้ีจะยังมีการให้บริการโดยบุคลากรซึ่งจะท าหน้าที่เสมือนเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก/แนะน าวิธีการขออนุญาตผ่านระบบ เพื่อปรับพฤติกรรมของ
ผู้รับบริการให้พร้อมเข้าสู่ระบบการให้บริการออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

การด าเนนิงานในระยะเปลีย่นผา่น - การจดัต ัง้ศูนยร์บัค าขออนุญาต



บทบาทหนา้ทีข่องศนูยร์บัค าขออนุญาต

การด าเนินงานในภาพรวมของศูนย์รับค าขออนุญาต 

ให้บริการด้านข้อมูลและค าแนะน าที่เกี่ยวข้อง

ติดตามสถานะของการพิจารณาและส่งมอบ
ใบอนุญาตให้ผู้ย่ืนค าขอ

8

รับค าขอและเอกสารประกอบ และค าอุทธรณ์ 
และส่งค าขอและเอกสารประกอบให้หน่วยงาน
เจ้าของใบอนุญาต

ยืนยันตัวตนเพื่อให้สิทธิเข้าใช้งานระบบ

รับช าระค่าธรรมเนียม

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

มาตรา 14 “ ในกรณีจ าเป็นและสมควรเพ่ือประโยชน์ใน
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้คณะรัฐมนตรีมีมติ
จัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
รับค าขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตขึ้น

ให้ศูนย์รับค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีฐานะ
เป็นส่วนราชการตามมาตรา 18 วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 โดยอยู่ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และจะให้มี
สาขาของศูนย์ประจ ากระทรวงหรือประจ าจังหวัดด้วยก็ได้

การจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้
ก าหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้
การด าเนินการของศูนย์รับค าขออนุญาต

ในการด าเนินการเก่ียวกับการรับค าขอ จะ
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ยื่นค าขอ ยื่นค าขอผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”



การน ารอ่งใหบ้รกิารของศูนยร์บัค าขออนุญาต

• ใบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
• ใบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง

• ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือ
จ าหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์

• ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธ์ุควบคุม
• ใบอนุญาตขายปุ๋ย
• ใบอนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์
• ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

สคบ.

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

กรมวิชาการ
เกษตร

กรมปศุสัตว์

• ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันอย.

• ใบอนุญาตขายสุรา

• ใบอนุญาตตั้งสถานบริการในท้องที่
กรุงเทพมหานคร

• การแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
หรือ สถานที่สะสมอาหาร

• ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
หรือ สถานที่สะสมอาหาร

• ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

• ขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ

• ใบอนุญาตขายยาสูบกรม
สรรพสามิตกองบัญชาการ

ต ารวจ
นครบาล

ส านักอนามัย
กทม.

กรม
สรรพสามิต
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ธุรกิจที่มีการประกอบอาหาร เครื่องดื่ม 
ไอศกรีม ขนมหรือเค้ก และมีการจ าหน่าย
รวมถึงให้บริการ เช่น นั่งโต๊ะรับประทาน 
บริการตนเองจากชั้นวางอาหาร น ากลับ 
หรือส่ังให้จัดส่ง ถึงบ้าน โดยต้องมีหน้าร้าน
เป็นหลักเป็นแหล่ง ทั้งนี้ไม่รวมโรงงานผลิต
อาหารที่มีเครื่องจักรอุตสาหกรรม

การขออนุญาตประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารในเขตพ้ืนที กทม.

ธุรกิจที่มีการขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้า
ใหม่หรือสินค้ามือสอง สู่ผู้บริโภคโดยตรง 
เพ่ืออุปโภคบริโภคในครัวเรือน โดยที่ผู้ขาย
ไม่มีการผลิตหรือแปรรูปสินค้า เช่น 
การขายตรง การขายหรือให้เช่าวีดิทัศน์  
ขายปุ๋ย เนื้อสัตว์ อาหารสัตว์  บุหรี่ 
ยาแผนปัจจุบัน เป็นต้น

การขออนุญาตประกอบธุรกิจค้าปลีก
ในเขตพ้ืนที กทม.



รูปแบบการให้บริการมี 3 ช่องทาง คือ Self Service, Government Kiosk และ OSS Center

1. Self-Service

ยื่นค าขอและเอกสารประกอบ
ออนไลน์ด้วยตนเอง 

ยื่นค าขอและเอกสารประกอบ
ออนไลน์ด้วยตนเอง

ผู้ประกอบการช าระเงินด้วย 
e-Payment หรือที่หน่วยงาน

ผู้ประกอบการรับใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์ หรือที่หน่วยงาน
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3. Government Kiosk

ยื่นค าขอและเอกสารประกอบ
ที่ Kiosk เช่น ที่ศูนย์ด ารงธรรม

เจ้าหน้าที่แนะน าการกรอกข้อมูล
เพ่ือยื่นค าขอ (Guided Assistance)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรับ
ค าขอ/เอกสารประกอบ

ผู้ประกอบการรับใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์ หรือที่หน่วยงาน

ผู้ประกอบการช าระเงินด้วย 
e-Paymentหรือช าระที่หน่วยงาน

2. OSS Center

ยื่นค าขอ/เอกสารประกอบ ช าระเงิน 
และรับใบอนุญาตที่ศูนย์รับค าขอ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตรวจสอบและรับ
ค าขอ/เอกสารประกอบ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับช าระเงิน  
หรือช าระด้วย e-Payment

หรือช าระที่หน่วยงาน

ผู้ประกอบการรับใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์ ที่ศูนย์รับค าขอ หรือ
ที่หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ แนะน าการกรอกข้อมูล
เพ่ือยื่นค าขอ (Guided Assistance)

ชอ่งทางการใหบ้รกิารของศนูยร์บัค าขออนุญาต
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ระบบการขออนุญาตผ่านศูนย์รับค าขออนุญาตท่ีจะให้บริการในปี 2560 ผ่านช่องทาง Self Service 
และ OSS Center (Quick Win)

ผู้ประกอบการ
ขอข้อมูล

ผู้ประกอบการ
แสดงตนเพ่ือ
รับ User

& Password

เจ้าหน้าท่ี  
หน่วยงาน 

ตรวจสอบค าขอ
และพ้ืนท่ี (ถ้ามี)

ผู้ประกอบการ
ยื่นค าขอ

อัพโหลดเอกสาร 
และรับใบรับค าขอ   

Information Authentication Submission Verification Payment
Permit Delivery

/Pickup

1 2 3 4 5 6

เจ้าหน้าท่ี 
OSS 

ให้ค าแนะน า

(ออนไลน์/ ด้วยตนเอง)(ออนไลน์/ ด้วยตนเอง)

(แชท อีเมล์ 
สายด่วน ที่ศูนย์)

เจ้าหน้าท่ี 
OSS ออก

User/Password ให้

• เจ้าของกิจการ
• ผู้รับมอบอ านาจ

(ออนไลน์/ ด้วยตนเอง)

เจ้าหน้าท่ี 
OSS 

ให้ค าแนะน า

(แชท อีเมล์ 
สายด่วน ที่ศูนย)์

นายทะเบียน
หน่วยงาน

พิจารณาอนุญาต

ผู้ประกอบการ
ช าระ

เงินค่าธรรมเนียม 

(ที่ธนาคาร 
ที่ศูนย์ ที่หน่วยงาน)

เจ้าหน้าท่ี 
OSS 

แจ้งให้ช าระ
ค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าท่ี 
OSS 

รับ - ส่งใบอนุญาต

รปูแบบการใหบ้รกิารของศูนยร์บัค าขออนุญาต
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Smart Tracker

Smart License

Smart Form

Smart Quiz

Smart Doc

เกิดความเช่ือมโยงและลดความ
ผิดพลาดในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
ของผู้รับบริการ

ประชาชน/ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ

ผู้รับบริการทราบว่าจะต้องขอ
ใบอนุญาตใดบา้ง มีข้ันตอนและต้อง
จัดเตรียมเอกสารประกอบอะไร

ขีดความสามารถหลัก
ของระบบ

ติดตามสถานะการด าเนินงานของทุก
ใบอนุญาต ณ จุดเดียว

จ่ายค่าธรรมเนียมแบบ e-Payment 
และรับใบอนุญาตอเิล็กทรอนกิส์หรือ
ทางไปรษณีย์

กรอกข้อมูลทุกอย่างเพียงครั้งเดียวผ่าน
1 แบบฟอร์ม โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลที่
ภาครัฐมีอยุ่แล้ว

ส่งเอกสารประกอบเพียงชุดเดียวแล้ว
หน่วยงานแชร์กัน ไม่ขอซ้ า

เสริมสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ 
และเป็นข้อมูลในการยกระดับงาน
บริการ

เสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ลดต้นทุนในการจดัท า
ใบอนุญาตซึ่งปลอมแปลงได้ยาก

ลดภาระและต้นทุนในการจัดเกบ็
เอกสาร 

ลดระยะเวลาในการให้บริการเนื่องจาก
ผู้รับบริการมีความเข้าใจในการ
จัดเตรียมข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากศนูยร์บัค าขออนุญาต
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ศูนย์รับค าขออนุญาตจะพัฒนาเข้าสู่ระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 
(Doing Business Portal) ในระยะถัดไป

• พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจแบบครบวงจรน าร่อง 
(Doing Business Portal) โดย
ครอบคลุมทั้งสิ้น 21 ใบอนุญาต

• จัดตั้งศูนย์รับค าขอเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 
ในการเร่ิมธุรกิจ ณ จุดเดียว

• ขยายผลการให้บริการของระบบและ
ศูนย์รับค าขอให้ครอบคลุมอีก 300
งานบริการภาคธุรกิจที่มีความส าคัญ
และจ านวนธุรกรรมที่สูง

• เช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแบบ
เต็มรูปแบบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ลดภาระการท างาน

• ขยายผลการให้บริการของระบบและ
ศูนย์รับค าขอให้ครอบคลุมทุกงาน
บริการภาคธุรกิจ

• เช่ือมโยงให้ครบทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

• พัฒนาขีดความสามารถข้ันสูง เช่น 
Chat Bot, Personalization, การ
ให้บริการเชิงรุก ฯลฯ

พัฒนาระบบน าร่อง 30 ก.ย.
(Quick Win)

พัฒนาระบบเต็มรูปแบบ
(High Impact Services)

ขยายผลการให้บริการ
(Upgrade & Scale)

Phase 1: ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561 - 2563

เม่ือได้รับงบประมาณจาก กสทช.

Road Map การด าเนนิงาน



www.opdc.go.th


