
ผูนํ้าเสนอ บริษัท ฟินีม่า จํากัด

ร่างแนวปฏิบัติเชิงเทคนิคกระบวนการ
ทางดิจิทัลภาครัฐ – ฉบับโครงร่าง

bit.ly/govp-ph

การประชุมรับฟงัความคิดเห็น

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ผ่าน Microsoft Teams



13.15–13.30 ลงทะเบียนและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม 

13.30–13.35 สพร. กล่าวแนะนําความเป็นมาของงาน 

สืบเน่ืองจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือระดมสมองในการจัดทําแนวปฏิบัติกระบวนการ

ทางดิจิทัลภาครัฐ (Guidelines for Digital Government Process) ซึ่งจัดข้ึนเม่ือวันอังคารท่ี 4 ตุลาคม 

2565 ระหว่างเวลา 09.30-11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ท่ีผ่านมา 

13.35–15.15 แลกเปล่ียนความคิดเห็น

ต่อร่างแนวปฏิบัติเชิงเทคนิคกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ (Technical Guidelines for Digital 

Government Process) – โครงร่าง (Outline) 

15.15–15.30 ตอบข้อซักถามในภาพรวม

โดยผู้แทน สพร. และผู้แทนจากบริษัทท่ีปรึกษา 

กําหนดการประชุม 2



สพร. กล่าวแนะนําความเป็นมาของงาน 

โดย… ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม

ผู้อํานวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและช้ีแจงความเป็นมาของงาน
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ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 4

การประชุมจะทําการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

ภาพนิ่ง

ภาพเคลื่อนไหว 

เสียง

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม



พ.ร.บ.

การอํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ

พ.ศ. 2558

พ.ร.บ.

การบริหารงานและ

การให้บริการภาครัฐ

ผ่านระบบดิจิทัล

พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.

การปฏิบัติราชการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2565

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
5

พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

พ.ร.บ. การรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

พ.ร.บ. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



มสพร. 6-2565 6

ว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ – ภาพรวม 
กรอบแนวคิดการจัดทํากระบวนการทางดิจิทัลตามความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ

(https://standard.dga.or.th/category/dga-std/)



มสพร. X-1:2566 และ มสพร. X-2:2566

แนวปฏิบัติเชิงเทคนิคฯ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางดิจิทัลและมาตรฐานภาครัฐ

กระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐอ้างอิง (Reference Digital Government Processes)

นํากระบวนการท่ีภาครัฐดําเนินการในปัจจุบัน มาจัดทําให้เป็นลายลักษณ์อักษร

ไมร่ะบุข้อกําหนดคุณลักษณะ (Specifications) หรือเจาะจงเลือกเทคโนโลยีของระบบดิจิทัล

(ร่าง) แนวปฏิบัติเชิงเทคนิคกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ
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8

กระบวนการขออนุญาต

5. อนุมัติคําขอ

2. พิสูจน์และ
ยืนยันตัวตน

6. ชําระ
ค่าธรรมเนียม

4. ตรวจสอบและ
พิจารณาคําขอ

3. จัดทําและ
ยื่นคําขอ

1. สืบค้น
ข้อมูล

8. จัดส่ง
ใบอนุญาต

7. ออก
ใบอนุญาต

การดําเนินงานทั่วไป

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
e-Document

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์
e-Signature

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
Cybersecurity

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Personal Data Protection

การเช่ือมโยงเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
Data Exchange

มสพร. X-1:2566 มสพร. X-2:2566



กรณีศึกษากระบวนการ

ทางดิจิทัลภาครัฐ



หน่วยงานท่ีสัมภาษณ์ 10

เทศบาลนครเชียงใหม่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ระดับเร่ิมต้น
(Initial)

ระดับมาตรฐาน
(Standard)

ระดับสูง
(Advanced)

หมายเหต*ุ จัดเก็บข้อมูลการศึกษาในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565

• บริการ e-Filing
• บริการ e-Registration

• FICs Digital Submission• บริการลงทะเบียนทําหมัน
สัตว์เลี้ยง

• บริการลงทะเบียนต่ออายุ
บัตรประจําตัวประชาชน



11กรณีศึกษา: ระดับเริ่มต้น



กรณีศึกษา: ระดับเริ่มต้น 12

1. บริการลงทะเบียนทําหมันสัตว์เลี้ยง
2. บริการลงทะเบียนต่ออายุบัตรประจําตัวประชาชน

ข้อสังเกตจากกรณีศึกษา
• เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
• ให้บริการทาง Social Media และ Google Form
• ให้บริการผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ เจ้าหน้าท่ีติดต่อผู้ขอใช้บริการทาง

โทรศัพท์หรือส่ือสังคมออนไลน์ เป็นขัน้ตอนสุดท้ายกระบวนการดิจิทัล
• ภายหลังกระบวนการดิจิทัล เจ้าหน้าท่ีจะพิสูจน์และยืนยันตัวตนผู้ขอใช้

บริการเม่ือมาใช้บริการท่ีศูนย์บริการของหน่วยงาน

เทศบาลนครเชียงใหม่



13กรณีศึกษา: ระดับมาตรฐาน



กรณีศึกษา: ระดับมาตรฐาน 14

บริการขออนุญาตเปิดกิจการโรงงานแบบดิจิทัล (FICs Digital 
Submission)

ข้อสังเกตจากกรณีศึกษา
• อยู่ในระหว่างการเปล่ียนแปลงบริการแบบดัง่เดิมให้เป็นรูปแบบดิจิทัล
• ให้บริการในรูปแบบผสม (แบบกระดาษและแบบดิจิทัล)
• ผู้ขออนุญาตยังไม่มีความมัน่ใจในบริการดิจิทัล เน่ืองจากว่าการขออนุญาต

เปิดกิจการโรงงานนัน้เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนปริมาณมาก ดังนัน้ผู้ให้บริการ
ต้องให้ความสําคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมัน่แก่ผู้ใช้บริการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม



15กรณีศึกษา: ระดับสูง



16กรณีศึกษา: ระดับสูง



กรณีศึกษา: ระดับสูง 17

บริการจดทะเบียนนิติบุคคล (e-Registration)
บริการย่ืนแบบและชําระภาษี (e-Filing)

ข้อสังเกตจากกรณีศึกษา
• e-Filing ดําเนินการตรวจสอบคําขอภายหลังการย่ืนคําขอส้ินสุดแล้ว
• เป็นบริการดิจิทัลตัง้แต่เร่ิมต้นจนจบกระบวนการ
• ประชาสัมพันธ์บริการผ่านหลากหลายช่องทาง
• สามารถพิสูจน์ละยืนยันตัวตนได้หลายช่องทาง
• ชําระค่าธรรมได้หลายช่องทาง

กรมสรรพากร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



เปรียบเทียบบริการในกรณีศึกษา 18

ประเภทบริการ บริการนัด
หมายทําหมัน
สัตว์เล้ียง

บริการนัด
หมายต่ออายุ
บัตรประจําตัว
ประชาชน

บริการขอ
อนุญาตเปิด
กิจการโรงงาน
แบบดิจิทัล

บริการจดทะเบียน
นิติบุคคล 

(e-Registration)

บริการย่ืนแบบ
และชําระภาษี 
(e-Filing)

สืบค้นข้อมูล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

พิสูจน์และยืนยันตัวตน ✕ ✕ ✓ ✓ ✓

จัดทําและยื่นคําขอ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ตรวจสอบและพิจารณา
คําขอ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓*

ชําระค่าธรรมเนียม ✕ ✕ ✓ ✓ ✓

อนุมัติคําขอ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕

ออกใบอนุญาต ✕ ✕ ✓ ✓ ✓

จัดส่งเอกสารหลักฐาน ✕ ✕ ✓ ✓ ✓



แนวปฏิบัติเชิงเทคนิค
สําหรับ

การดําเนินงานทัว่ไป

การดําเนินงานทั่วไป

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
e-Document

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์
e-Signature

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
Cybersecurity

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Personal Data Protection

การเช่ือมโยงเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล 
Data Exchange



มาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 20

ขมธอ. 14-2560 การใช้ข้อความ XML สําหรับการ
แลกเปล่ียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
• การจัดทําข้อความ XML 
• แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อความ XML 

ขมธอ. 24-2563 โครงสร้างข้อมูลของเอกสาร
รับรอง (VC) และเอกสารสําแดง (VP)
• ข้อกําหนดการใช้งาน VC และ VP
• การใช้งานและคุณสมบัติ

ขมธอ. 11-2560 การจัดทําหนังสือรับรองใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
• วงจรการใช้งานหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
• การจัดทําหนังสือรับรองในรูปแบบไฟล์เอกสาร 

Portable Document Format (PDF)



มาตรฐานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 21

มสพร. 7-2565

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ (Digital Signature)

ประเภทที่ 2

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเช่ือถือได้

มาตรา 26 มาตรา 26 และ 28

ประเภทที่ 3

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเช่ือถือได้ซ่ึงใช้

ใบรับรองท่ีออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) 

เหมาะกับ ธุรกรรมท่ัวไป ความเส่ียงต่ํา เหมาะกับธุรกรรมความเส่ียงปานกลางถึงสูง 
เช่น ธุรกรรมเก่ียวข้องกับสุขภาพความปลอดภัย หรือการละเมิดทางกฏหมาย

ประเภทที่ 1

อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง ภาพลายมือช่ือ หรือ

สัญลักษณ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป

มาตรา 9



ความสัมพันธ์กับมาตรฐาน
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

22

การใช้งานเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

วงจรการใช้งาน
เอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์

การจัดทําเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ 

การลงนามในเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ 

การตัง้ช่ือเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ 

การเก็บรักษาเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ 

อายุการเก็บรักษา เอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ 

การแปลงเอกสาร
พิมพ์ออกให้เป็น
อิเล็กทรอนิกส์

มสพร. 7-2565

ขมธอ. 23-2563

ขมธอ. 24-2563

ขมธอ. 11-2560PDF

VC/VP

ขมธอ. 14-2560XML

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ 
ในรูปของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564



ความสัมพันธ์กับมาตรฐาน
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

การลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาระบบลง
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสร้างและตรวจสอบ
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์

การบริหารจัดการ
วงจรชีวิตกุญแจ

ปัจจัยการเลือกประเภท
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์

มสพร. 7-2565

ขมธอ. 23-2563

ระดับความเส่ียง
ของธุรกรรม

ประเภทหนังสือ
ราชการ

ประเภทผู้ลงนาม

การวางแผนรับมือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

โครงสร้างพ้ืนฐาน
กุญแจสาธารณะ (PKI)

การบรรเทาความเส่ียง
และจัดเก็บหลักฐาน

23

ขมธอ. 14-2560



ความสัมพันธ์กับมาตรฐาน
การเช่ือมโยงเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล

การเช่ือมโยงเพ่ือ
แลกเปล่ียนข้อมูล

มสพร. 4-2565ข้อมูลบุคคล

มสพร. 5-2565ข้อมูลนิติบุคคล

ชุดข้อมูลร่วม 
(Core Component) 

ขมธอ. 27-2564

ข้อความ XML ขมธอ. 14-2560

กรอบแนวทางการพัฒนา 
มาตรฐานการเช่ือมโยงและ

แลกเปล่ียนข้อมูลภาครัฐ (TGIX)

มรด. 2-1:2565

ด้านการเช่ือมโยงข้อมูล
(Linkage Standard)

ด้านความหมายข้อมูล
(Semantic Standard)

สถาปัตยกรรมอ้างอิง
เบื้องต้น

ประเด็นด้านความน่าเช่ือถือ
และความมัน่คงปลอดภัย

ประเด็นด้านสถาปัตยกรรม
และโปรโตคอล

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
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มาตรฐานข้อความอื่น ๆ



มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบ
ปลอดภัย พ.ศ. 2555

ความมัน่คง
ปลอดภัยไซเบอร์

ขมธอ. 1-2557

การให้บริการเว็บไซต์

การจัดทํา ส่งมอบ และ
เก็บรักษาข้อมูล

ขมธอ. 21-2562

ขมธอ. 4-2559

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0

กรอบมาตรฐานความ
มัน่คงปลอดภัยไซเบอร์

ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์การประเมินระดับ
ผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550

การประเมินระดับ
ผลกระทบ 

ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมัน่คง
ปลอดภัยไซเบอร์สําหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
สําคัญทางสารสนเทศ พ.ศ. 2564

(ร่าง) แผนรับมือเหตุการณ์ทางไซเบอร์การรับมือเหตุภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์

25

ความสัมพันธ์กับมาตรฐาน
ความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์
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การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

ขมธอ. 10-2560

ขมธอ. 28-2564

ประกาศความเป็นส่วนตัว
และความยินยอม

มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําและเก็บรักษาบันทึก
รายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สําหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

แนวทางการดําเนินการในการขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

สําหรับผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล

สําหรับผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล

แนวทางการดําเนินการในการแจ้งวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรฐานข้อความ
และการพัฒนาระบบ

ความสัมพันธ์กับมาตรฐาน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



ถาม – ตอบ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น (1) 27

“ในช่วงเปล่ียนผ่านรูปแบบบริการให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานของท่านดําเนินการอย่างไร พบปัญหาอุปสรรคใดบ้าง

และได้นํามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติใดมาใช้แล้วบ้าง”



แนวปฏิบัติเชิงเทคนิค
สําหรับ

การขออนุญาต

กระบวนการขออนุญาต

5. อนุมัติคําขอ

2. พิสูจน์และ
ยืนยันตัวตน

6. ชําระ
ค่าธรรมเนียม

4. ตรวจสอบและ
พิจารณาคําขอ

3. จัดทําและ
ยื่นคําขอ

1. สืบค้น
ข้อมูล

8. จัดส่ง
ใบอนุญาต

7. ออกใบอนุญาต
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1. การสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ

2. ประชาชนสืบค้นจากช่องทางท่ีหน่วยงานประกาศ 

3. เจ้าหน้ารับเร่ืองดําเนินการ

5. ประชาชนได้รับข้อมูลท่ีค้นหา 

ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการสืบค้นข้อมูล
(ทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อีเมล หรือ ส่ือสังคมออนไลน์)

สืบค้นอัตโนมัติทาง
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

เจ้าหน้าท่ีประชาชน

ผลการสืบค้นเป็น
ข้อมูลทัว่ไป

4. พิสูจน์และยืนยันตัวตน

ผลการสืบค้น
มีข้อมูลส่วนบุคคล

• QR Code ในคู่มือประชาชน

• เว็บไซต์หรือส่ือสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

• เว็บไซต์กลาง เช่น info.go.th

ใช้วิธีการที่มัน่คงปลอดภัยใน
การส่งผลการสืบค้น เช่น
การเข้ารหัสไฟล์ข้อมูล

ผลการสืบค้น
มีข้อมูลส่วนบุคคล

ผลการสืบค้นเป็น
ข้อมูลทัว่ไป

1. ประกาศช่องทางให้ประชาชนสืบค้นข้อมูล



1
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ความสัมพันธ์กับมาตรฐาน
การสืบค้นข้อมูล

จัดทําบริการสืบค้น
ข้อมูล

การรับเร่ืองสืบค้น

การแสดงผลการ
สืบค้น

อีเมล

ส่ือสังคมออนไลน์

เว็บไซต์ หรือ
แอปพลิเคชัน

ระบบตอบกลับ
อัตโนมัติ เว็บไซต์ของ

หน่วยงาน

Info.go.th

แอปพลิเคชัน

Facebook

Line
Instant 

Messaging

Multimedia

YouTube

TikTok

ตามรายการ
(Menu-based)

ตามการค้นหาคําหลัก
(Keyword recognition)

ขัน้สูง 
(Advanced)

มรด.-12001:2563



ถาม – ตอบ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น (2) 31

“หน่วยงานของท่านให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านช่องทางใดบ้าง

และใช้ช่องทางใดเป็นหลัก”
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2. การพิสูจน์และยืนยันตัวตน

1. พัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน

2. ประชาชนสมัครใช้บริการ (คร้ังแรก)
3. เจ้าหน้าท่ีหรือระบบตรวจสอบหลักฐานตามระดับความ

น่าเช่ือถือของการพิสูจน์ตัวตน (IAL)

ส่งเอกสารทางเว็บไซต์  
แอปพลิเคชัน หรืออีเมล

4. ประชาชนรับทราบผลการสมัครและรับส่ิงยืนยันตัวตน 

(กําหนดเองหรือหน่วยงานกําหนดให้)

6. ตรวจสอบส่ิงยืนยันตัวตนทางอีเมลหรือโทรศัพท์ เป็นต้น

ตามระดับความน่าเช่ือถือของการยืนยันตัวตน (AAL)

6. ระบบตรวจสอบส่ิงยืนยันตัวตนทางเว็ปไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ตามระดับความน่าเช่ือถือของการยืนยันตัวตน (AAL)

ตรวจสอบ
โดยเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบโดย
ระบบอัตโนมัติ

7. ประชาชนเข้าใช้บริการในข้ันตอนถัดไป

5. ประชาชนยืนยันตัวตนเข้าใช้บริการ

หน่วยงานดําเนินการเอง หรือใช้บริการจาก

ผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (IdP)

แจ้งผลการสมัครใช้บริการผ่าน
ช่องทางที่ประชาชนแจ้งไว้ เช่น อีเมล

แจ้งผลการยืนยันตัวตน

เจ้าหน้าท่ีประชาชน



2

33

ความสัมพันธ์กับมาตรฐาน
การพิสูจน์และยืนยันตัวตน

การพิสูจน์ตัวตน

การตรวจสอบ
หลักฐานการ
ลงทะเบียน

การยืนยันตัวตน

การจัดเก็บข้อมูล
พิสูจน์และยืนยัน

ตัวตน

มรด. 1-1:2564
มรด. 1-2:2564

ขมธอ. 18:2564
ขมธอ. 19:2564
ขมธอ. 20:2564

ระดับความน่าเช่ือถือของ
การพิสูจน์ตัวตน (IAL)

ระดับความน่าเช่ือถือของ
การยืนยันตัวตน (AAL)

ระดับความ
น่าเช่ือถือ

ระบบพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานพัฒนา
ระบบของตนเอง

ใช้บริการผู้ให้บริการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตน

ผู้ให้บริการ
ภาครัฐ

ผู้ให้บริการ
เอกชน

เทคโนโลยี
ชีวมิติ

ขมธอ. 29:2565
ขมธอ. 30:2565

เคร่ืองมือ
ประมวลผล
อัตโนมัติฯ



ถาม – ตอบ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น (3) 34

“ในปัจจุบัน หน่วยงานของท่านดําเนินการ

พิสูจน์และยืนยันตัวตนอย่างไร”
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เจ้าหน้าท่ีประชาชน

1. พัฒนาระบบจัดทําและยื่นคําขอ (อาจเช่ือมต่อข้อมูลเพ่ือกรอก

แบบคําขอบางส่วนอัตโนมัติ)

2. ประชาชนกรอกแบบฟอร์ม หรือ
พิมพ์ข้อความ

3. เจ้าหน้าท่ีรับคําขอและตรวจสอบความ
ครบถ้วน (อาจลงลายมือช่ือ)

ย่ืนคําขอทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 
อีเมล หรือ ส่ือสังคมออนไลน์

4. ประชาชนแก้ไข หรือยื่น
เอกสารเพ่ิมเติม

5. รวบรวม จัดเก็บข้อมูลตามมาตรการฯ รักษา

ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

หากคําขอไม่ครบถ้วน ต้องแจ้ง
ให้แก้ไขหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติม

8. ประชาชนรับทราบ
สถานะการดําเนินการ

หากประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน
บริการได้ ต้องทําการพิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อน

คําขอถูกต้องครบถ้วน

6. อนุมัติคําขอด้วยการลงลายมือช่ือ

โดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจ

3-5. การจัดทําแบบคําขอ ย่ืนคําขอ พิจารณาคําขอ และอนุมัติคําขอ

แจ้งสถานการณ์ดําเนิน
งานผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 
อีเมล หรือ ส่ือสังคมออนไลน์

7. แจ้งสถานะการ
ดําเนินการ

แจ้งสถานการณ์ดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่
หรือระบบอัตโนมัติ

เสนออนุมัติ โดยระบบเอกสารกระดาษ
หรือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น



การจัดทําคําขอ

การย่ืนคําขอ

อีเมล

ส่ือสังคมออนไลน์

เว็บไซต์ หรือ
แอปพลิเคชัน ประเภทเอกสาร

PDF

DOC DOCX

TXT

PNG

ขมธอ. 31-2565การมอบอํานาจ
ให้ผู้แทนย่ืนคําขอ

การลงลายมือช่ือ

ระบบจัดทําแบบคําขอ
และย่ืนคําขอ

มสพร. 7-2565

ขมธอ. 23-2563

ระบบกรอก
ข้อมูลอัตโนมัติ

หน่วยงานพัฒนา
ระบบของตนเอง

Biz Portal
หรือ Citizen 

Portal

Google Forms 
หรือ Microsoft 

Forms

ฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน

Linkage 
Center

Government Data 
Exchange Center: 

GDX 

มรด. 2-1: 2565 
มสพร. 4- 2565 
มสพร. 5- 2565

ความสัมพันธ์กับมาตรฐาน
การจัดทําแบบคําขอและย่ืนคําขอ

3
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ความสัมพันธ์กับมาตรฐาน
การตรวจสอบและพิจารณาคําขอ

การตรวจสอบ
คําขออนุญาต

การจัดเก็บคําขอ

การพิจารณาคําขอ

ขมธอ. 31-2565ตรวจสอบหลักฐาน
การมอบอํานาจ

ตรวจสอบลายมือช่ือ
มสพร. 7-2565

ขมธอ. 23-2563

ระบบตรวจสอบคําขอ

Anomaly Detection

Data Format

Data Type

ความครบถ้วนของข้อมูล

การเช่ือมต่อข้อมูล
เพ่ือตรวจสอบคําขอ

ฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน

Linkage 
Center

Government Data 
Exchange Center: GDX 

มรด. 2-1: 2565 
มสพร. 4- 2565 
มสพร. 5- 2565

ระบบฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน

ระบบฐานข้อมูล
ของผู้ให้บริการ

เอกชน

ระบบฐานข้อมูล
ของภาครัฐ 
(G-Cloud)

4
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ความสัมพันธ์กับมาตรฐาน
การอนุมัติคําขอ

การเสนอคําขออนุญาต 
เพ่ือขออนุมัติ

การอนุมัติ

ลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์

มสพร. 7-2565

ขมธอ. 23-2563

ลงลายมือช่ือนํ้าหมึกใน
เอกสารพิมพ์ออก

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและ
ข้อความให้อยู่ ในรูปของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564



ถาม – ตอบ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น (4) 39

“หน่วยงานของท่านดําเนินการย่ืน ตรวจสอบ

และอนุมัติคําขอ ด้วยวิธีการอย่างไร”
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เจ้าหน้าท่ีประชาชน6. การชําระค่าธรรมเนียม

1. จัดเตรียมระบบและแจ้งวิธีการชําระค่าธรรมเนียม 

3. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสถานะการชําระเงิน

อาจตรวจสอบจาก QR Code ของหลักฐาน และยอดเงิน

5. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล และหลักฐาน พร้อม

ออกใบเสร็จรับเงินท่ีตรวจสอบได้ด้วยลายมือ

ช่ือดิจิทัล และ/หรือ QR Code เป็นต้น

ส่งหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม ทาง
เว็บไซต์  แอปพลิเคชัน อีเมล ส่ือสังคม
ออนไลน์ หรือ ระบบอัตโนมัติ (Payment 
Gateway)

4. ประชาชนแก้ไขข้อมูล 
หรือชําระเพ่ิมเติม

หากการไม่ถูกต้อง 
แจ้งให้ชําระค่าธรรมเนียมใหม่

ครบถ้วนถูกต้อง

6. ประชาชนรับใบเสร็จรับเงิน

2. ประชาชนชําระเงิน และ
แจ้งการชําระเงิน

• ใช้บริการระบบการรับชําระเงินกลางของรัฐ 
• ใช้บริการธนาคารพานิชย์หรือผู้ให้บริการรับชําระเงินออนไลน์ที่เชื่อถือได้
• ไม่ใช้บัญชีส่วนตัวของเจ้าหน้าที่



ความสัมพันธ์กับมาตรฐาน
การชําระค่าธรรมเนียม

การแจ้งให้ชําระ
ค่าธรรมเนียม

การตรวจสอบการ
ชําระค่าธรรมเนียม

ช่องทางรับชําระ
ค่าธรรมเนียม 

ออก
ใบเสร็จรับเงิน

ข้อความการชําระ
เงิน

ขมธอ. 22-2563

มธอ. 0001-2558

ออนไลน์

ออฟไลน์

ATM

สาขาธนาคาร

ตู้ชําระเงิน

บัตรเครดิต/เด
บิต

Internet และ 
Mobile Banking

ฝนชว90-กส65001-
25620417

(Thai QR Code)

Standard Payment 
Barcode

Cheque

มธอ. 10-2559
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“หน่วยงานของท่านจัดให้มีการ

ชําระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางใดบ้าง 

และตรวจสอบอย่างไร”



1. เตรียมรายละเอียดและจัดทําเอกสาร

2. จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีตรวจสอบได้ด้วย

ลายมือช่ือดิจิทัล และ/หรือ QR Code เป็นต้น

5. ส่งเอกสารให้ประชาชนตามช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีขอมา 

เว้นแต่ในกรณีท่ีประชาชนระบุเป็นอย่างอื่น เช่น ขอเป็นกระดาษ

หรือขอไปรับด้วยตนเอง 

6. ประชาชนรับเอกสาร

จัดส่งเอกสารทางเว็บไซต์  
แอปพลิเคชัน หรืออีเมล

หากเอกสารมี
ข้อมูลส่วนบุคคล

หากเอกสารมีแต่ข้อมูล
ทัว่ไปที่เปิดเผยได้

3. จัดทําการเข้ารหัสไฟล์เอกสาร

หรือ Zip

7-8. การออกและจัดส่งใบอนุญาตและเอกสารอื่น

อาจจัดทําในรูปแบบกระดาษ แล้วแปลง
ให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)

เจ้าหน้าท่ีประชาชน



ความสัมพันธ์กับมาตรฐาน
การออกใบอนุญาตและเอกสารอื่น

7

การจัดทําใบอนุญาต
และเอกสารอื่น

การตรวจสอบ
ใบอนุญาตและ
เอกสารอื่น

ลงลายมือช่ือและ
ตรวจสอบลายมือช่ือ มสพร. 7-2565

ขมธอ. 23-2563

ประเภทเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

ขมธอ. 24-2563

ขมธอ. 11-2560PDF

VC/VP

ขมธอ. 14-2560XML

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ

การแปลงเอกสาร
กระดาษให้เป็น
อิเล็กทรอนิกส์

จัดทําเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและ
ข้อความให้อยู่ ในรูปของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2564

44
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การจัดส่งใบอนุญาตหรือ
เอกสารอื่น

อีเมล

ส่ือสังคมออนไลน์

เว็บไซต์ หรือ
แอปพลิเคชัน

เจ้าหน้าที่

ระบบอัตโนมัติ

ความสัมพันธ์กับมาตรฐาน
การจัดส่งใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น
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“หน่วยงานของท่านมีการออกและจัดส่ง

ใบอนุญาตหรือเอกสารอย่างไร”



ถาม - ตอบ
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“ท่านมีความเห็นต่อ (ร่าง) แนวปฏิบัตฯิ ฉบับน้ี

ว่าควรเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงเน้ือหาในส่วนใดบ้าง”



THANK YOU


