
การขับเคลื่อนมาตการอ านวยความสะดวก
และลดภาระประชาชน 
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กรอบการน าเสนอ

แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2

มาตรการไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน

การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล 



แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2
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คู่มือส าหรับประชาชน
ผ่าน Website และ App

คู่มือการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก

ประเมินความพึงพอใจ
ร้อยละ 72.80

การช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอ
ต่อใบอนุญาต (มาตรา 12)

ศูนย์รับค าขออนุญาต (มาตรา 14)
One Stop Service ของทางราชการ

แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ
ระยะที่ 2 

(ค.ร.ม. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2560)

พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558

ปี 2558 2560>2559>

2561

การด าเนินงานของส านักงาน ก.พ.ร. ตามพระราชบัญญัติฯ

ระบบฐานข้อมูล
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แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2
คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

ลดรายการเอกสารหลักฐานประกอบ การลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 – 50 และการปรับปรุงคู่มือ
ส าหรับประชาชน ให้มีข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย 

แผนงานที่ 1 การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ขอให้หน่วยงาน 365 หน่วยงานจัดท าแผนการด าเนินงานจัดท าแบบฟอร์ม
เอกสารราชการ 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) 

แผนงานที่ 2 การจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา

ปรับปรุงระบบรายงานกรณีล่าช้าให้สามารถด าเนิน ดังนี้ 1) เป็นระบบการแจ้งหรือรายงานเกี่ยวกับเหตุแห่งความล่าช้า 
(Notification System) และ 2) เป็นระบบการติดตามผลการด าเนินงาน (Tracking System) 

แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบติดตามการให้บริการ (Tracking system)

จัดท าระบบการให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แบบศูนย์กลางของภาครัฐ โดยสามารถจองคิวล่วงหน้าและมีระบบแจ้งเตือนคิวผ่าน
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

แผนงานที่ 4 การอ านวยความสะดวกในการจองคิวกลางและการให้ข้อมูลป้อนกลบัของประชาชนต่อการบริการ 
(Feedback Survey)

ทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จ าเป็น เช่น ปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบเพื่อก าหนดให้มีเฉพาะคู่มือกลาง การปรับ
ใบอนุญาตประเภทรับแจ้ง/จดแจ้งให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์

แผนงานที่ 5 การทบทวนกฎหมายในการยกเลกิใบอนุญาตทีไ่มจ่ าเป็น

กA
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การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2แผนงานที่ 1 

องค์ประกอบคู่มือส าหรับประชาชน

องคป์ระกอบของคูม่อืฯ

ประเภทกระบวนงานบรกิาร

กระบวนงานบรกิารที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดยีว

กระบวนงานบรกิารที่
เชือ่มโยงหลายหน่วยงาน

กระบวนงานบรกิารที่
ตอ่เนือ่งจากหน่วยงานอืน่

กระบวนงานบรกิาร
ทีใ่หบ้รกิารในสว่น
ภมูภิาคและทอ้งถิน่

1) หลักเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงือ่นไข

• แสดงหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอและหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาทีห่น่วยงานก าหนดไว ้
ใหป้ระชาชนทราบอยา่งชดัเจน 

2) ขอบเขตการใหบ้รกิาร • งานทีใ่หบ้รกิาร / สถานทีห่รอืชอ่งทางการใหบ้รกิาร / ระบ ุวัน เวลา ทีใ่หบ้รกิาร

3) ขัน้ตอนและระยะเวลา • แสดงขัน้ตอนการใหบ้รกิารเรยีงตามล าดบักอ่นหลงั ค าอธบิายโดยสงัเขป พรอ้มทัง้ระบหุน่วยงานผูรั้บผดิชอบ
ในแตล่ะขัน้ตอน

• แสดงระยะเวลาในการด าเนนิการแตล่ะขัน้ตอน และระยะเวลาโดยรวม

4) รายการเอกสาร
หลักฐานประกอบ

• แสดงรายการเอกสารหรอืหลักฐานทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค าขอรับบรกิาร พรอ้มกบัระบจุ านวนของเอกสารหรอื
หลักฐานใหช้ดัเจน 

5) คา่ธรรมเนยีม • ระบคุา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีผู่รั้บบรกิารจะตอ้งช าระ (ถา้ม)ี

6) การรับเรือ่งรอ้งเรยีน • แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัชอ่งทางและวธิกีารแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนแกผู่ใ้หบ้รกิาร

7) อืน่ ๆ • ตัวอยา่งแบบฟอรม์ : แสดงใหเ้ห็นตวัอยา่งแบบฟอรม์ค าขอ แบบฟอรม์ทีเ่กีย่วขอ้ง และตวัอยา่งการกรอกขอ้มลู

หมายเหตุ
ในขัน้ตอนทีเ่ชือ่มโยงกบั
หน่วยงานอืน่ควรมกีารระบุ
ขัน้ตอนใหช้ดัเจนวา่มคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานใดบา้ง
และในการก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนนิการของขัน้ตอนที่
เชือ่มโยงกบัหน่วยงานอืน่นีค้วรมี
การปรกึษาหารอืร่วมกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหไ้ด ้
ขอ้สรุประยะเวลาทีป่ระกาศ

ระบรุายการเอกสารหรอื
หลกัฐานทีต่อ้งไป
ด าเนนิการกบัหน่วยงานของ
รัฐอืน่ ๆ ใหแ้ลว้เสร็จกอ่นที่
จะมายืน่ค าขอ โดยมี
รายละเอยีดเกีย่วกบัรายชือ่
หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ 
สถานทีใ่หบ้รกิาร ชอ่ง
ทางการตดิตอ่ เป็นตน้

ก าหนดขัน้ตอน และ
ระยะเวลามาตรฐานโดย
หน่วยงานผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย เพือ่ใหก้ารบรกิาร
ประชาชนมมีาตรฐานอยา่ง
ทัว่ถงึ ทัง้นี ้ในปฏบิตัใิห ้
พจิารณาถงึความมี
ประสทิธภิาพและประโยชน์
ตอ่ผูรั้บบรกิารเป็นส าคญั
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การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2แผนงานที่ 1 



8

การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2

เป้าหมายการด าเนินการ

ลดรายการเอกสารหลักฐานประกอบ

ลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ 30-50%

ปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน

แนวทางการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน

แผนงานที่ 1 

งานบริการที่หน่วยงานต้องท าการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ

มี.ค. ก.ย.

งานบริการที่มีความส าคัญสูง

งานบริการที่มีความส าคัญ
ถัดมา 5 อันดับแรก

งานบริการทั่วไป

งานบริการที่มี
ผู้ใช้บริการน้อย

ธ.ค.ม.ค.2561 2562
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กรอบแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนงาน

LEAN Management

ขั้นตอนด าเนินการ
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Kaizen

กรอบแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนงาน



11

Design Thinking

คือ กระบวนการคิดที่ใช้การท าความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง 
โดยให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  และร่วมกันคิด ร่วมสร้างแนวทางแก้ไขปัญหา
ผ่านกระบวนการทดสอบ/ทดลอง เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง

กรอบแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนงาน
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ตัวอย่างคู่มือที่ปรับปรุง

https://dot.jertam.com/guideonline
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ตัวอย่างคู่มือที่ปรับปรุง

https://dot.jertam.com/guideonline
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การจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษาแผนงานที่ 2

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ผู้รับบริการมีความประสงค์ขอเอกสารภาษาอังกฤษ

ให้บริการแก่ชาวต่างประเทศ

มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก

จัดท าเป็นภาษาอังกฤษไว้แล้ว หรือมีความพร้อม

เอกสารหรือใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ

ประเภทเอกสารที่จัดท า

แบบฟอร์มในการยื่นค าขอต่าง ๆ

เอกสารตามคู่มือส าหรับประชาชน

ส านักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือไปยังหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ โดยขอให้พิจารณาปรับแผนการด าเนินงาน
ให้แล้วเสร็จจากเดิมปี พ.ศ. 2564 เป็นปี พ.ศ. 2562 และให้รายงานผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน 
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การจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษาแผนงานที่ 2

ผลการด าเนินงานในการจัดท าแบบฟอร์มราชการ 2 ภาษา กรมการปกครอง และกรมการกงสุล

15
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ร่วมกับ สพร. พัฒนาระบบการติดตามสถานะการให้บริการตามคู่มือส าหรับประชาชน
รวมทั้งทดสอบระบบกับหน่วยงานน าร่อง เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบติดตามการให้บริการ (Tracking system)แผนงานที่ 3 
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การพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 

ผู้ประกอบการ

3. ส่งเอกสารประกอบเพียงชุดเดียว
แล้วหน่วยงานแชร์กัน ไม่ขอซ้ า1. ติดต่อราชการได้แบบเบ็ดเสร็จครบ

วงจร ณ จุดเดียว ไม่ต้องว่ิงท่ัวเมือง
4. ติดตามผลการพิจารณาได้ตลอด 24 

ชั่วโมง โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่มีการดึงเรื่อง
2. ระบบกรอกข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว
ให้โดยอัตโนมัติ สะดวก ไม่ผิดพลาด 5. ใบอนุญาตดิจิทัลมีผลทางกฎหมาย

เหมือนเอกสารกระดาษ น้ าท่วมไม่หาย

การเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่มั่นคงปลอดภัย
(Secured Data & Digital Permits Sharing)

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

Doing Businessการจดทะเบียนทรัพย์สินขอใช้ไฟฟ้าขออนุญาตก่อสร้างเร่ิมต้นธุรกจิ 

ติดต่อราชการเพียง
1 ครั้ง ผ่านระบบเดียว

เชื่อมทุกหน่วยงาน

เป้าหมายคือให้สามารถติดต่อราชการได้แบบเบ็ดเสร็จทัง้ 10 ด้านของ Ease of Doing Business 

โดยใช้ระบบดิจิทัลบูรณาการข้อมูล/เอกสารระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

ส านักงาน
ประกันสังคม

• ขึ้นทะเบียน
นายจ้าง

• ขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตน

กรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง

แรงงาน
• ยื่นข้อ

บังคับการ
ท างาน 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

• จดทะเบียนธุรกิจ
• ขึ้นทะเบียน

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

• ขอติดต้ัง
ประปา

กรมโยธาธิการ / 
กทม.

• ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร

• ขอเช่ือมท่อระบายน้ า
• ขอเลขที่บ้าน

Doing Business Portal
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https://biz.govchannel.go.th/
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การอ านวยความสะดวกในการจองคิวกลางและการให้ข้อมูลป้อนกลับของประชาชน
ต่อการบFeedback Surveyริการ (Feedback Survey)

เพ่ือน าความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
ให้มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใส

Feedback Survey

แผนงานที่ 4 
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National Queuing System ปี 2561 พัฒนาระบบคิวกลางส าหรับนัดหมายเข้ารับการรักษาทีโ่รงพยาบาล

หมายเหตุ:
- โรงพยบาลในสังกัดส านักงานปลัด สธ. 
- เป็นโรงพยาลศูนย์ ซึ่งมีการให้บริการที่ครบถ้วน และมีผู้รับบริการจ านวนมาก
- ปี 2561 น าร่องประมาณ 50 แห่ง (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

Hospital Queuing System

ไม่ได้เป็นเพียงระบบนัดหมาย
แต่ยังใส่ใจ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความสุขที่สุด จากการเข้ารับการรักษา

แจ้งขั้นตอนการรับบริการตั้งแต่ต้นจนจบ

บันทึกประวัติของผู้ป่วย และ การพบแพทย์ท่ีผ่านมา

ประวัติการได้รับยาในแต่ละครั้งท่ีพบแพทย์และวิธีการกินยา

Feedback ความพึงพอใจ หรือร้องเรียนการรับบริการ

แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิวรับบริการ

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ธ.ค. 2561

ในปี 2561 จะเริ่มด าเนินการในส่วนของการจองคิวรักษาของโรงพยาบาล (Hospital Queuing System) ในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดสาธารณสุข จ านวนประมาณ 50 แห่ง 
เป็นการน าต้นแบบระบบการจองคิวของโรงพยาบาลที่ได้จากโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) มาขยายผลด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างประเมินรูปแบบการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมและคัดเลือกโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ ในส่วนของการด าเนินงานในปี 2562 และปี 2563 จะขยายผลระบบ
การจองคิวกับงานบริการอ่ืน ๆ ที่มีผู้รับบริการจ านวนมากต่อไป

การอ านวยความสะดวกในการจองคิวกลางและการให้ข้อมูลป้อนกลับของประชาชน
ต่อการบFeedback Surveyริการ (Feedback Survey)แผนงานที่ 4 
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ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยู่ระหว่างศึกษาและวิเคราะห์หลักเกณฑ์การใช้ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีจ าเป็นและมาตรการอื่น
แทนการอนุญาต รวมท้ังมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญในเรื่องอื่น ดังนั้น ควรให้ สคก. ท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย 
โดยส านักงาน ก.พ.ร. จะติดตามผลการปรับปรุงของหน่วยงานต่อไป

การทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จ าเป็นแผนงานที่ 5



มาตรการไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน
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ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกส าเนาเอกสารราชการ ที่ผ่านมา

ค าสั่ง คสช. ที่ 21/2560
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวก ในการประกอบธุรกิจ ข้อที่ 17

“ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดกําหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียน
หรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้นเพื่อประกอบการพิจารณาหรือดําเนินการ 
ให้เป็นหน้าท่ีของผู้มีอํานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ท่ีจะต้อง
ดําเนินการให้หน่วยงานท่ีออกเอกสารราชการเช่นว่าน้ันส่งข้อมูลหรือสําเนาเอกสารดังกล่าวมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาหรือดําเนินการ ในกรณีท่ีผู้มีอํานาจดังกล่าวประสงค์จะได้สําเนาเอกสารน้ันจากผู้ขอรับ
อนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอํานาจน้ันเป็นผู้จัดทํา
สําเนาเอกสารดังกล่าวเอง เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทําสําเนาดังกล่าว
จากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาตหรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง”
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การบูรณาการการท างานร่วมกัน 

o ขับเคลื่ อนให้หน่วยงาน
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร แก้ ไ ข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิด
จากข้อจ ากัดด้านกฎ ระเบียบ 
หรือกฎหมายต่างๆ
o สื่ อสารประชาสั มพันธ์ 
ส ร้ า ง ค ว า ม รั บ รู้  ไ ป ยั ง
ประชาชน และหน่วยงาน
ภาครัฐ

o ส นั บ ส นุ น ร ะ บ บ ก า ร
เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน
ของส่วนราชการ (Linkage 
Center)

O ให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคแก่
หน่วยงานให้สามารถเชื่อมโยง
กับLinkage Center ได้
O พัฒนาระบบศู นย์ กลา ง
แล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล
ภาครัฐ (Government Data 
Exchange Center: GDX) 

o ด าเนินการให้ทุกจุดบริการ
ปร ะช าชนของหน่ ว ย ง าน
ยกเลิกการเรียกส าเนาเอกสาร
ทางราชการ
o สื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความรับรู้  ไปยังประชาชน 
และหน่วยงานในสังกัด
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มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ตุลาคม 2561 

เห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ1

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดให้ประชาชนต้องยื่นหรือส่งส าเนาเอกสารหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงาน

ของรัฐอ่ืนใดออกให้ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องท าบันทึกข้อตกลง 

(MoU) ระหว่างหน่วยงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการได้โดยเร็วที่สุด

เมื่อประชาชนไปติดต่อขอรับบริการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็นผู้สั่งพิมพ์ (Print out) เอกสารหรือหลักฐานนั้นออกมาจากระบบที่มีการเชื่อมโยงไว้ โดยให้

เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์เอกสารนัน้ออกมาเป็นผู้ลงนามรับรองว่าได้สั่งพิมพ์เอกสารนั้นออกมาจากระบบที่เชื่อมโยงไว้จริง และให้ใช้เอกสารที่พิมพ์ออกมานั้นประกอบเรื่องที่

ประชาชนมาขอรับบริการ ทั้งนี้ ประชาชนผู้มาขอรับบริการไม่ต้องเป็นผู้น าส าเนามาเอง และไม่ต้องลงนามรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสารดังกล่าว 

ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งด าเนินการตามและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนตาม 

การให้บริการที่เป็นตัวเงินแก่ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด รวมทั้งการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าเช่าบ้าน และสวัสดิการอื่น ๆ ที่เป็น

ตัวเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐทั้งหมด ให้ด าเนินการผ่านระบบ National e-Payment

ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) และถือเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ

ให้หน่วยงานต่าง ๆ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการนี้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนอย่างทั่วถึง 

ให้ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดช่องทางการสื่อสารผ่าน Social network เพื่อรับข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และให้รายงาน

รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานนั้นทราบเพื่อน าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานด้วย 

ในการร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ให้ถือเป็นหลักว่าห้ามมิให้ก าหนดให้ประชาชนต้องยื่นหรือส่งส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ 

จากประชาชนอีกต่อไป

1

2

3

4

5

6

7

8

มาตรการระยะสั้น
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เห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ1

มาตรการระยะกลาง

ให้หน่วยงานปรับปรุงระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการประชาชนเพื่อเชื่อมต่อกับ Linkage Center ของกรมการปกครอง 
ในกรณีนี้ หน่วยงานสามารถดึงข้อมูลของประชาชนจาก Linkage Center เพื่อกรอกลงในแบบค าร้องดิจิทัล (Digital Form) 
ของหน่วยงานได้โดยอัตโนมัติ 

ให้หน่วยงานพิจารณาลดรายการเอกสารส าเนาต่าง ๆ ที่ประชาชนต้องใช้ประกอบการขอรับบริการ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2561)

มาตรการระยะยาว

หน่วยงานภาครัฐสามารถเรียกดูและบันทึกเอกสารทางราชการระหว่างหน่วยงานได้ เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานการด าเนินการกับ
ทางราชการ และสามารถให้บริการออนไลน์ได้

ประชาชนสามารถดูข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและใช้บริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ได้

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ตุลาคม 2561 
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มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ตุลาคม 2561 

ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งเร่งด าเนินการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
10 ต.ค. 2560 (เรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2564)) ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
บูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงาน และพัฒนาขีดความสามารถองค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี
ความรู้ความช านาญด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่องต่อไป

ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อให้
สามารถใช้เลขประจ าตัวประชาชนของผู้มารับบริการในการเข้าถึงเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้เพื่อประกอบการ
อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง รับแจ้ง การช าระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ต่อไป ทั้งนี้ ให้เร่งรัด
การด าเนินการตามมาตรการระยะแรกให้แล้วเสร็จและพร้อมให้บริการประชาชนได้ภายในวันที่ 5 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป

ข้อมูลที่จะน ามาเชื่อมโยงไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมถึงข้อมูลทางราชการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ข้อมูลและเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการให้บริการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือออกใบอนุญาตทุกประเภท

ส าหรับการรับรองความถูกต้องของเอกสารหรือหลักฐานที่ได้สั่งพิมพ์ (Print out) ออกมาจากระบบที่เชื่อมโยงไว้ ให้ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาก าหนดวิธีการและวางระบบการรับรองความถูกต้องของเอกสาร
หรือหลักฐานดังกล่าวให้ชัดเจน เหมาะสม และมีความคล่องตัวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการสร้างการรับรู้ของทั้งหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลและ
หน่วยงานที่น าข้อมูลไปใช้ให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันต่อไปด้วย 

2

3

4

5

6

28
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เรื่อง มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 
(การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ตุลาคม 2561 

ทุกเอกสารที่ราชการออกให้กับประชาชน

บังคับใช้กับทุกการด าเนินงานที่ประชาชนต้องติดต่อ 
(ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล)

ทุกช่องทางการติดต่อ (รวมถึงการติดต่อผ่านไปรษณีย์
และช่องทาง Online)

การจัดซ้ือจัดจ้างของทางราชการ

การรับสมัครบุคลากรประเภทต่างๆ 
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ปัจจัยที่ต้องค านึงถึงในการยกเลิกการรับส าเนาเอกสารราชการ

ปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ที่ระบุให้มีการขอส าเนาเอกสารราชการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสานเทศ
สนับสนุนการด าเนินงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบ IT
(IT System)

กระบวนการท างาน 
(Process)

ออกแบบกระบวนการท างานใหม่ 
เพื่อให้สอดรับกับมาตรการยกเลิกส าเนา
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ข้อมูลต่าง ๆ 

ระบบฐานข้อมูล

หากหน่วยงานมีงานบริการ Online

ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เข้าไปแก้ไข

ข้อมูลในระบบได้ทันทีที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ การณีมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล ควรมีมาตรการป้องกันการแก้ไข
ข้อมูลในระบบ เช่น มีการเก็บ Log การเข้าถึง
ข้อมูล 

เอกสารที่ พิ มพ์ ออกจากระบบนั้ น

ต้องสามารถอ้างอิงไปยังข้อมูลต้นทางได้ 

เช่น มี QR Code เป็นต้น

การสั่ งพิมพ์  (Print out) เอกสารออกมาจากระบบ

ที่เชื่อมโยงไว้ มีความเสี่ยงที่เอกสารนั้นจะถูกปลอมแปลง

ได้ง่าย จึงควรจัดเก็บเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประกอบการด าเนินการได้

แนวทางการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์

เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารที่เชื่อมโยงผ่านระบบออนไลน์ถูกปลอมแปลง ควรด าเนินการดังนี้
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ปัจจุบันเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ แล้ว 54 เอกสาร

Linkage Center ของกรมการปกครอง



ตัวอย่าง Process Flow ระบบขอมิเตอร์ติดตั้งประปาใหม่การประปานครหลวง

ประชาชน

หน่วยงาน

ฐานข้อมูลระบบให้บริการของหน่วยงาน

พนักงานท าการเปิดโปรแกรมของ
หน่วยงานเพ่ือท าการลงทะเบียนจากนั้นจึง
ท าการเสียบบัตรประชาชนจากนั้นจะมีการ

ไปอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน หรือ
ฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎร

33



กรณีมำติดต่อขอรับบริกำรด้วยตนเอง (Counter Service)

34
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การด าเนินการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center: GDX)
ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)

ไม่มีระบบสารสนเทศ หรือ
ไม่พร้อมปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ

ไม่มีงบประมาณ

ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

https://gdx.dga.or.th

ข้อมูลที่พร้อมให้บริการเชื่อมโยง
1. ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 
2. ข้อมูลนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เหมาะส าหรับหน่วยงานที.่..

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่
DGA Contact Center
โทรศัพท์ : 02-6126060
Email : contact@dga.or.th

mailto:contact@dga.or.th
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สรุปปัญหาและอุปสรรค: การไม่ขอส าเนาเอกสารราชการ 

ด้านระบบฐานข้อมูลกลาง และฐานข้อมูลของหน่วยงาน 

ด้านบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความล่าช้าในการความล่าช้าในการขอเชื่อมโยงข้อมูล
ระบบไม่เสถียร

ไม่มีข้อมูลเชิงลึก/ข้อมูลไม่ครบถ้วน
ข้อมูลในระบบไม่อัพเดท

หลักฐานประกอบในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

การรับสมัครบุคลากร
การมอบอ านาจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Smart Card Reader
ขาดงบประมาณสนับสนุน

ความคุ้มค่า
ขาดบุคลากรเชี่ยวชาญ

1
2

3
4

1
2

3
4

1

2
3
4

มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
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สรุปปัญหาและอุปสรรค: National e-Payment 

มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

ระบบ e-Payment

การรับ – จ่ายเงิน ของภาครัฐ 

ขั้นตอนการดําเนินการ

กฎหมาย

ความเสถียรของระบบ
เสียค่าธรรมเนียม
รับ-จ่ายเงินล่าช้า

ผู้รับบริการไม่สะดวก
คณะกรรมการบางคนไม่ประสงค์
รับเงินผ่านระบบ e-Payment 

ไม่มีเครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เข้าร่วมประชุมเปลี่ยนแปลงบ่อย
ต้องใช้เอกสารตรวจสอบสิทธิ์

ติด กฎ/ระเบียบของหน่วยงาน
ไม่ครอบคลุมเงินนอกงบประมาณ
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แนวทางการส่งเสริมการด าเนินการ

การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน

ส านักงาน ก.พ.ร. ประสาน กับกรมบัญชีกลาง ส านักงาน ก.พ. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และศาลยุติธรรม เกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทาง
ราชการออกให้ จากประชาชน) เพ่ือให้เกิดแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน

ส ารวจความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เพื่อน าไปพัฒนาระบบ Linkage Center ให้มีข้อมูล
ที่ครอบคลุมความต้องการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น 

ให้หน่วยงานต่างๆ เร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ให้สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมต่อข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้สะดวก และรวดเร็ว 

การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน

ส านักงาน ก.พ.ร. หารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการน าระบบ e-Payment มาใช้
ในการ รับ–จ่าย เงินของภาครัฐ ในประเด็นค่าธรรมเนียมในการให้บริการ เพื่อก าหนดเป็นนโยบายให้กับธนาคารไป
ด าเนินการ

การรับ – จ่ายเงินภาครัฐ อาจก าหนดเป็นทางเลือกให้สามารถรับ – จ่ายเงินเป็นเงินสดได้ กรณีมีจ านวนเงินที่ต้อง 
รับ – จ่าย จ านวนน้อย หรือบริการที่ผู้รับบริการไม่สะดวกในการท าธุรกรรมด้านการเงินกับธนาคาร เช่น ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ เกษตรกรที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ชาวเขา เป็นต้น 

ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสะดวกในการใช้บริการของประชาชนเพิ่มขึ้น เช่น บริการรับ – จ่ายเงิน
ผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น



การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล 
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ให้ สพธอ. ก าหนดมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการจัดท าใบอนุญาต/หนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการให้อยู่บนหลักการที่กฎหมายก าหนด ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

สามารถน าไปใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาล 
เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางระบบ IT
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการใช้งานเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ให้ถือเป็นหลักปฏิบัตใินการตรากฎหมายว่าบรรดาการขออนุญาต การอนุญาต และการออกใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต 
รวมตลอดทั้งการอนุมัติ การแจ้ง การขึ้นทะเบียน การจดทะเบียน การรับรอง และการออกใบเสร็จรับเงินด้วยนั้น 
ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางดิจิทัลซึ่งต้องสอดล้องกับมาตรฐานเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

ให้หน่วยงานด าเนินการผ่านระบบดิจิทัลควบคู่ไปกับการให้บริการตามปกติ และ
ให้ปรับปรุงแก้กฎระเบียบท่ีก าหนดให้ผู้ย่ืนค าขอจะต้องไปรับใบอนุญาตใหแ้ล้วเสร็จ ภายในปี พ.ศ. 2562
โดยจัดท าแผนการด าเนินการพัฒนางานบริการให้เป็นระบบ e-Services
ก าหนดระยะเวลาที่ยกเลิกการใช้กระดาษให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2563 หากหน่วยงานใดยังไม่พร้อมให้แจ้ง
ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
ให้ทุกหน่วยงานพัฒนางานบริการให้เป็นระบบ e-Services จ านวนรวมเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 50 งานบริการ

หน่วยงานท่ีเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับระบบบูรณาการฐานข้อมูลของส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง แล้ว 
ให้ยกเลิกการออกบัตร โดยพัฒนาระบบทะเบียนให้สามารถตรวจสอบสิทธิของประชาชน โดยเชื่อมโยงข้อมูล
กับเลขบัตรประจ าตัวประชาชนผ่านระบบออนไลนแ์ทน ภายในปี พ.ศ. 2563

ข้อเสนอส านักงาน ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี

1

2

3

4
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เห็นชอบในหลักการการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล 
น าร่องด าเนินการในภารกิจของหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการ และนักลงทุนเป็นส าคัญก่อน
(ตามความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม)
หากหน่วยงานจ าเป็นต้องออก/ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับการด าเนินการดังกล่าว ให้ด าเนินการให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ตามความเห็นของ สพธอ. และ ร่าง พ.ร.บ. การบริหารงานและ
ให้บริการภาครัฐผ่านนระบบดิจิทัลฯ ตามความเห็นของ กระทรวง DE

หากไม่สามารถด าเนินการได้ทัน หรือติดขัดในทางปฏิบัติ ให้ประสาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาเป็นรายกรณี 
โดยจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน และความพร้อมของหน่วยงาน รวมถึงระยะเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จด้วย 

ใหส้ านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ สพธอ. สพร. กระทรวงDE และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การด าเนินการต้อง
ค านึงในประเด็นดังนี้

ความพร้อมของหน่วยงาน เช่น ความพร้อมของระบบอินเตอร์เนต็

การบูรณาการเพื่อการพัฒนาระบบและการเชื่อมโยงข้อมูล 

ความปลอดภัยทางระบบ IT

ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สพธอ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าแนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจกับบุคลากรของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สร้างการรับนู้ให้ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อให้การพัฒนางานบริการภาครัฐมีมาตรฐานดเดียวกัน
และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

1

2

3

4
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มาตรฐานข้อมูลที่ต้องด าเนินการเพิ่ม ตาม มติ ค.ร.ม. อ้างอิงสถาปัตยกรรมแผนแม่บท One Stop Service

หนังสือหรอืใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส์
- ขอ้มลูใบอนุมตั/ิ อนุญาต ของบรกิารหน่วยงานของรฐั

ใบเสรจ็อิเลก็ทรอนิกส์
- ขอ้มลูใบเสรจ็

มาตรฐานเอกสารอิเลก็ทรอนิกส ์
ท่ีต้องด าเนินการตาม มติ ครม 2 เม.ย.

จัดท ำโดย ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดจิิทัล (องกำรมหำชน)

การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
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ขอบเขตของ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

หน่วยงายที่ต้อง
ด าเนินการ

ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ

องค์การมหาชน
สถาบันการศึกษา

งานที่เกี่ยวข้อง

ประเภทเอกสาร
ใบก ากับภาษี & ใบรับ

(Tax Invoice/ Receipt)
ใบรับรอง/ใบอนุญาต/ทะเบียน

(Certificate/License)
บัตรที่ออกให้ประชาชน

(Card)

งานบริการประชานตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกฯ

องค์กรอื่น ๆ ของรัฐ
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จัดท ามาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน

ช่วยผลักดันหน่วยงานให้สามารถพัฒนา e-Services ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย: ส ำนักงำนก.พ.ร. / ETDA / DGA / สป.DE

การสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง + สร้างการรับรู้ให้ประชาชน

การด าเนินงานตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

หน่วยงานกลาง ส านักงาน ก.พ.ร. / สป.DE / ETDA / DGA

ร่วมพัฒนางานบริการให้เป็นระบบ e-Services จ านวนรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50 งานบริการ
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ส ารวจสถานะภายในหน่วยงาน

จัดท าแผนการด าเนินการพัฒนางานบริการให้เป็นระบบ e-Services 
ปรับปรุงแก้กฎระเบียบให้แล้วเสร็จ ภายในปี พ.ศ. 2562
ยกเลิกการใช้กระดาษให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2563

การด าเนินงานตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

หน่วยงานรัฐ

ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้

ยกเลิกการออกบัตร โดยพัฒนาระบบทะเบียนให้สามารถตรวจสอบสิทธิของประชาชน 
โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับเลขบัตรประจ าตัว ภายใน ปี 2563

กรณีเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว: เริ่มด าเนินการทันที 
กรณียังไม่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง: ให้ระบุไว้ในแผนการพัฒนา e-Service
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วงจรการใช้งานเอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
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องค์ประกอบ ของหนังสือรับรองในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ตาม ข้อเสนอแนะของ สพธอ. (ETDA Recommendation)

มีรูปแบบตามมาตรฐานสากล (ISO 32000) และสามารถ
ใช้เป็นพยานหลักฐานได้ตาม ม. 11 พ.ร.บ. ธุรกรรมฯ

แสดงข้อความให้บุคคลสามารถอ่านได้ 
(Human Readable)

มีมาตรการด้าน Security เพ่ือตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

องค์ประกอบ ของหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์



พัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน


