
1

การบริการ e-Service
ของ

กรมพฒันาธุรกจิการค้า
โดย

นายชัยณรงค์  โชไชย

รองอธิบดกีรมพฒันาธุรกจิการค้า

รักษาการในต าแหน่งทีป่รึกษาการพาณชิย์ 

20 สิงหาคม 2558 1
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Scope of Reengineering

Process

Organization

Technology

Infrastructure

Simplified work flows

Flattened Organization

Integrated system

Customer service oriented
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หมายเหตุ : หากนับระยะเวลาตามเกณฑ์ของ World Bank จะลดระยะเวลาจาก 32 วัน 4 วัน

8

ขัน้ตอน

การด าเนินการ

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง

ระยะเวลา

(วัน)

ค่าใช้จ่าย

(บาท)

ระยะเวลา

(วัน)

ค่าใช้จ่าย

(บาท)

1. การจองช่ือนิตบิคุคล 2 - 20 นาที -

2. การช าระเงินทนุเข้าธนาคาร 1 - 60 นาที -

3. การจดัท าตรายาง 4 300-500 90 นาที 300-500 

4. การจดทะเบียนนิตบิคุคล (กรม
พฒันาธุรกิจการค้า) 

1 5,900 
Single Point

60 นาที

5,900

5. ขอเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 
(กรมสรรพากร) 

2 -

6. ขอเลขท่ีบญัชีนายจ้าง 
(ส านกังานประกนัสงัคม) 

1 -

7.ประกาศข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 
(กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน) 

21 - 7 -

รวม 32 6,400

21  วัน

3 ชม.

50 นาที

6,400



e-Starting Business
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เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

กรมสรรพากร

ระบบงาน
จดทะเบียน
นิติบุคคล

ระบบงานบริการข้อมูลนิติบุคคล
(Web Services)

นิติบุคคล
รายใหม่ 1. จดทะเบียน

นิติบุคคล

2. จัดเก็บข้อมูลกลุ่ม
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษี

4. โอนย้ายข้อมูล
เข้าสู่ระบบงาน

ของหน่วยงานพันธมิตร

3. Load
ข้อมูลแบบอัตโนมัติ
ผ่าน Web Services

โดยการตั้งเวลา
Load

W
eb

 S
er

vic
es

กลุ่มเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
OFFLINE

(ใช้ช่ัวคราวจนกว่ากรมสรรพากร
พร้อมที่จะใช้ Single Number)

Web Service 
Client

Request 
Response

DBD PARTNER

1. ให้ Certificate แก่
RD เพ่ือติดตั้งที่ 
Application Server

2. ให้ตัวอย่างโปรแกรม 
Web Services 
Client เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาระบบ

1. เตรียมเคร่ือง Server 
พร้อม Application 
Server Software

2. ตดิตัง้ Certificate 
เข้ากบั Application 
Server

3. เช่ือมตอ่กบั DBD
ผา่น HTTPS

4. พฒันาโปรแกรม
ส าหรับ Load ข้อมลู

DBD PARTNER
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ประชาชน 
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value)

(1) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อ 3 หน่วยงาน 

(สพก. สปส. และกสร.)

= 200 บาท * 3 หน่วยงาน 

= 600 บาท

(2) ประหยัดค่าส าเนาเอกสาร 14 แผ่น = 14 แผ่น * 1 บาท

= 14 บาท

(3) ประหยัดเวลา 4 วัน (ค่าแรงขั้นต่ า 215 บาท) = 215 บาท * 4 วัน

= 860 บาท

 ประชาชน/บริษัท

ประหยัดค่าใช้จ่ายต่อราย (1) +(2)+ (3)

= ค่าเดินทาง + ค่าส าเนาเอกสาร + ค่าแรงงาน

=600 + 14 + 860  = 1,474 บาท /ราย 
ประเทศชาติ

 ผู้ประกอบการจัดตั้งใหม่

โดยเฉลี่ย/ปี 50,000 ราย (ปี 2553 จดทะเบียน  50,776 ราย)

= 1,474 บาท * 50,000 ราย

= 73,700,000 บาท 16



Single Team

IT 
Team

Regulation 
Team

Process 
Team

ระดบับริหาร

ระดบัปฏิบตัิการ

ระดบันโยบาย
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“ลายมอืชือ่อเิล็กทรอนิกส์ ” Digital Signature 
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กรงุไทย 
1,194 สาขา

กรงุเทพ 
237 สาขา

ออมสนิ 
1,012 สาขา

กสกิรไทย 
891 สาขา

ไทยพาณชิย์
1 สาขา

ธนชาต 619 
สาขา
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สมคัรสมาชกิ
เพือ่ค าขอใช้บรกิาร

และช าระ
คา่ธรรมเนียม+
คา่บรกิาร จดัส่งขอ้มูล

ค าขอและ
ข้อมูลการเงนิ

จดัส่งไฟล์
เอกสาร

ให้ธนาคาร

พมิพเ์อกสาร 
ตรวจสอบขอ้มลู
และส่งมอบ

ให้ผู้รบับรกิาร

ผู้รบับรกิ
าร

1.

2.

3.

4.

21
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ตวัอยา่งใบเสร็จคา่ธรรมเนียม

2222



4. DBD ลายน า้ ปกติจะ

เป็นสเีทาอ่อน หากน าไป

ถ่ายส าเนาท่ีระดบัความ

เขม้ปกติภาพลายน า้จะไม่

ปรากฏ  หากน าไปถ่าย

ส าเนาท่ีระดบัความเขม้

มากกว่าปกติ  ลายน า้จะมี

สเีขม้ไม่คมชดั

4

1. QR Code บรรจุขอ้มูลท่ีส าคญัจ านวน 
250 ตวัอกัษร เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้ง

ของหนงัสอืรบัรอง  ไดแ้ก่

- เลขทะเบียน

- ชือ่นิติบุคคล 

- วนั เดือน ปี ท่ีจดทะเบียน

- ทุนจดทะเบียน (ตวัเลข) 

- ท่ีต ัง้ส านกังานใหญ่ 

- วนั เดือน ปี ท่ีออกหนงัสอืรบัรอง 

- ชือ่กรรมการ  (บรรจุไดไ้ม่เกินจ านวน

ตวัอกัษรท่ีเหลอือยู่)

โดยใชอ้ปุกรณแ์ละโปรแกรมท่ีสามารถอ่าน

รหสั QR Code ได ้

1

3.  สามารถน าตวัเลข Ref  
ไปตรวจสอบหนา้ website  
www.dbd.go.th  
โดยเขา้เมนู “บรกิาร

ออนไลน/์ตรวจสอบหนงัสอื

รบัรองนติิบุคคล

อเิลก็ทรอนกิส“์จะพบหนา้

หนงัสอืรบัรองท่ีมีขอ้ความ

ตรงกนั 

2. Micro Text   เอกสาร
ตน้ฉบบัสามารถอ่านโดยการใช ้

แว่นขยายส่องดจูะพบขอ้ความ  

“ กรมพฒันาธุรกจิการคา้  

Department of Business 
Development ” หากน าไป
ถ่ายส าเนาจะไม่สามารถอ่าน

ขอ้ความดงักล่าวได ้

2

3 23



โดยใช้โปรแกรมท่ีสามารถอ่าน 
รหสั QR Code ได้เช่น QR Code Reader
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การให้บริการออกหนังสือรบัรองและรบัรองส าเนาเอกสารของนิติบคุคล
ทางอิเลก็ทรอนิกสมี์ความน่าเช่ือถือ และมีผลตามกฎหมาย ใช้เป็นต้นฉบบั
ได้โดยกรมพฒันาธรุกิจการค้าได้ด าเนินการตาม
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ระบบการให้บริการรับงบการเงิน
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
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1.ลงทะเบียนใช้งานระบบ 2.แสดงหลักฐานเพื่อ   
อนุมัติการลงทะเบียน

3.อนุมัติการ
ลงทะเบียน

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

พิมพ์แบบ
ค าขอ

กรอกผ่าน
หน้าเว็บไซต์

ดาวน์โหลด
แบบค าขอ

หน้าเว็บไซต์

กรอกข้อมูล
บนแบบค าขอ

เตรียมหลักฐาน

แสดงตัวตนต่อ
เจ้าหน้าที่กรมฯ

รับรหัสลับ (Code)

Login เข้าระบบ+เปิดสิทธิ
ใช้งานพร้อมรหัสลับ 

(Code)

เริ่มเข้าใช้งานระบบ

4.เปิดสิทธิใช้งาน

ตรวจสอบข้อมูล
และหลักฐาน

อนุมัติการลงทะเบียน

นิติบุคคลนิติบุคคล เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่

หรือ

รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
เปิดการใช้งาน (Active)

นิติบุคคล

ขั้นตอนแสดงหลักฐานเพ่ืออนุมัติการลงทะเบียน

แบบค าขอ

การขอรับ Username และ Password ส าหรับใช้งานระบบ
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กระบวนการน าส่งงบการเงินในปัจจุบัน

นิติบุคคลทีต้่อง
ส่งงบการเงิน
500,000 ราย

บันทกึรูปภาพ
(Scan)

และจัดเกบ็
เอกสารกระดาษ

บันทกึข้อมูล
ในรูปแบบ

ของตัวอกัษร (Text)

ประมวลผล วเิคราะห์ และ
ให้บริการแก่ประชาชน

ยืน่งบโดยใช้
เอกสารกระดาษ

ระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือน

ระยะเวลา
ประมาณ 4-5 เดือน

เดิม

ที่มาของโครงการน าส่งงบการเงินผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Filing)

กรมพฒันา
ธุรกจิการค้า

ใช้เวลาทั้งส้ินประมาณ 5 – 6 เดือน
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บรรยากาศการยื่นงบการเงิน

ช่วงเดอืนพฤษภาคม ช่วงสัปดาห์สุดท้าย ของเดอืนพฤษภาคม

32



คือ  ระบบการใหบ้ริการรับงบการเงินผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีXBRL (eXtensible Business Report Language) 
ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีเป็นมาตรฐานสากลส าหรับการรับงบการเงิน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับงบการเงินแก่ผูมี้หนา้ท่ีน าส่งงบการเงิน 
นอกเหนือจากการรับขอ้มูลในรูปแบบเอกสารเช่นเดิม

การน าส่งงบการเงินผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Filing) 

การน าส่งงบการเงินผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Filing )

e-Filing
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ระยะเวลา
ด าเนินการได้ทนัที

(Real Time)

สนับสนุนความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานพนัธมิตร

9 แห่ง

1

นิติบุคคลทีต้่อง
ส่งงบการเงิน
500,000 ราย

เวบ็ไซต์ของ
กรมพฒันาธุรกจิการค้า

(www.dbd.go.th)

ประมวลผลวเิคราะห์และ
ให้บริการแก่ประชาชน

2

วธีิที ่2 บันทกึข้อมูลผ่านโปรแกรม
XBRL in Excel

/ XBRL / Web Services

วธีิที ่1 กรอกข้อมูลบนหน้า
เวบ็ไซต์ของกรมพฒันาธุรกจิการค้า

กระบวนการน าส่งงบการเงินรูปแบบใหม่ (e-Filing)
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● การลงนาม MOU ของหน่วยงานพนัธมิตร

การด าเนินโครงการน าส่งงบการเงินผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Filing)
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การอบรมเพือ่เตรียมความพร้อมการน าส่งงบการเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Filing)

36
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ประโยชน์ของโครงการน าส่งงบการเงินผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Filing)

ภาครัฐ

ธุรกจิเอกชน และประชาชน ภาครัฐ

อ านวยความสะดวกในการยืน่เอกสาร           
ณ จุดเดยีว

ลดค่าใช้จ่ายในการจดัท าเอกสารงบการเงิน 
และเอกสารประกอบต่างๆ ให้                      

แต่ละหน่วยงาน

ลดต้นทุนค่าเดนิทาง และลดเวลาในการน าส่ง
งบการเงนิ

สามารถให้บริการข้อมูลงบการเงนิได้อย่าง
รวดเร็ว และมีความถูกต้องทันต่อ

สถานการณ์เศรษฐกจิ

เพิม่ช่องทางในการน าส่งงบการเงนิ เพือ่
อ านวยความสะดวกในการส่งงบ

เพิม่ประสิทธิภาพในการให้บริการรับและ
ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงนิ

สามารถประมวลผลข้อมูลงบการเงนิได้ทันที 
(Real Time)

เพิม่ประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลงบ
การเงนิแก่ประชาชน

พฒันารูปแบบของข้อมูลให้สามารถเช่ือมโยง
กบัหน่วยงานต่างๆได้ในอนาคต

รองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน (AEC)
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คลงัข้อมูลธุรกจิ
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Business Data Warehouse
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Business Intelligence
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ขอบคุณครับ

41


