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(๓) 

 

คำนำ 

ในปdจจุบัน การปฏิบัติหนYาที ่โดยหนOวยงานภาครัฐเพื ่อการบริหารราชการแผOนดินและการใหYบริการ

ประชาชน มีความจำเปUนตYองอาศัยกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจ ิท ัลที ่ม ีประสิทธิภาพ ตาม

พระราชบัญญัติวOาดYวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส= พ.ศ. ๒๕๖๒ มารตรา ๑๒ (๒) นอกจากน้ี มาตรา ๖ และ มาตรา 

๑๙ แหOงพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส= พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดใหYวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส=ท่ี

หนOวยงานของรัฐใหYบริการประชาชน ตYองมีความสอดคลYองและสามารถเชื่อมโยงถึงกันไดY ดังนั้นสำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องค=การมหาชน) จึงไดYจัดทำมาตรฐานสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (มสพร.) [๖-๒๕๖๕] วOาดYวยแนว

ปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ – ภาพรวม ข้ึน เพื่อเปUนแนวทางในการจัดทำกระบวนการทางดิจิทัลของ

หนOวยงานภาครัฐ 

 ในการน้ี เพื่อใหYบรรลุวัตถุประสงค=ขYางตYนและสนับสนุนใหYเกิดการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีความมั่นคง

ปลอดภัยและนOาเชื่อถือ จึงจำเปUนตYองทำรOางแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐอีกฉบับหนึ่ง โดยเนYนท่ี

กระบวนการเชิงเทคนิค ใหYหนOวยงานภาครัฐสามารถเรียนรู Yและนำไปพัฒนากระบวนการทางดิจิทัลที ่มี

ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงขYอมูล และมีมาตรฐานเปUนไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเปUนไป

ตามกฎหมาย มาตรฐาน แนวปฏิบัติ แนวทางการดำเนินงาน และขYอเสนอแนะท่ีเก่ียวขYอง  

 

 



 

 

-๔- 

มาตรฐานสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล  

ว"าด%วยแนวปฏิบัติเชิงเทคนิคกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ – แนวปฏิบัติ

กระบวนการขออนุญาต 

๑. ขอบขSาย 

(รOาง) มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค=การมหาชน) ฉบับนี้นำเสนอเนื้อหาเชิงเทคนิคของการ

จัดทำกระบวนการทางดิจิทัลสำหรับการ “ขออนุญาต” โดยเปUนแนวทางการปฏิบัติสำหรับใชYภายในสำนักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค=การมหาชน) หรือเปUนการเสนอแนะแนวปฏิบัติวิธีทางอิเล็กทรอนิกส=เพื่อใหYหนOวยงาน

ของรัฐนำไปใชYไดY ซึ่งมีความสอดคลYองตามระดับความพรYอมที่เหมาะสม โดยตามระดับความพรYอมของหนOวยงาน

ภาครัฐ ไดYแกO ระดับเร่ิมตYน (Initial) ระดับมาตรฐาน (Standard) และระดับสูง (Advance) [๑] 

แนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้เปUนเอกสารฉบับที่ ๒ ซึ่งเปUนสOวนหนึ่งของชุดแนวปฏิบัติเชิงเทคนิคกระบวนการทาง

ดิจิทัลภาครัฐ มีจุดประสงค=เพื่อใหYระบบขออนุญาตที่ใหYบริการโดยภาครัฐถูกพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มีความ

สอดคลYองทั้งในดYานรูปแบบการใหYบริการและเทคโนโลยีที่ใชYเพื่อใหYบริการ โดยเนYนในสOวนของกระบวนการขอ

อนุญาต ซึ่งรวมถึงขอรับใบอนุญาตและการขอรับใชYบริการอื่น ๆ จากภาครัฐ โดยประกอบไปดYวย ๘ ข้ันตอนยOอย 

ดังน้ี 

– การสืบคYนขYอมูล 

– การพิสูจน=และยืนยันตัวตน 

– การจัดทำแบบคำขอและย่ืนคำขอ 

– การตรวจสอบและพิจารณาคำขอ 

– การอนุมัติคำขอ 

– การชำระคOาธรรมเนียม 

– การออกใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืน 

– การจัดสOงใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืน 

แนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ มีรูปแบบของคำที่ใชYแสดงออกถึงคุณลักษณะของเนื้อหาเชิงบรรทัดฐาน (normative) 

และเน้ือหาเชิงใหYขYอมูล (informative) ดังน้ี  

– “ต้อง” (shall) ใช้ระบุส่ิงท่ีเป็นข้อกําหนด (requirement) ท่ีต้องปฏิบัติตาม  

– “ควร” (should) ใช้ระบุส่ิงท่ีเป็นข้อแนะนํา (recommendation)  



 

 

-๕- 

– “อาจ” (may) ใช้ระบุส่ิงท่ียินยอมหรืออนุญาตให้ทําได้ (permission) 

ท้ังน้ี เน้ือหาภายในเอกสารฉบับน้ีเปUนเพียงแนวปฏิบัติโดยท่ัวไป ไมOสามารถครอบคลุมประเด็นทางกฎหมาย 

หรือปdจจัยแวดลYอมอื่นที่เกี่ยวขYองทั้งหมด ดังนั้น ควรมีการปรึกษากับผูYเชี่ยวชาญทางกฎหมาย และผูYเชี่ยวชาญ

ดYานอ่ืนท่ีเก่ียวขYองกOอนดำเนินการตามรายละเอียดของแนวปฏิบัติฉบับน้ี 

๒. บทนิยาม 

ความหมายของนิยามท่ีใชYในมาตรฐานสำนักงานรัฐบาลดิจิทัลฉบับน้ี มีดังน้ี 

– “ขออนุญาต” หมายถึง ขอรับใบอนุญาต ขออนุมัติ ขอจดทะเบียน ขอข้ึนทะเบียน ขอแจ้ง ขอจดแจ้ง ขอ

อาชญาบัตร ขอการรับรอง ขอความเห็นชอบ ขอความเห็น ขอให้พิจารณา ขออุทธรณ์ ร้องทุกข์ หรือ

ร้องเรียน ขอให้ดําเนินการ ขอรับเงิน ขอรับสวัสดิการ และขอรับบริการอ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ 

– “อนุญาต” หมายถึง ออกใบอนุญาต อนุมัติ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน รับแจ้ง รับจดแจ้ง ออกอาชญาบัตร 

รับรอง เห็นชอบ ให้ความเห็น แจ้งผลการพิจารณา แจ้งผล การดาเนินการ จ่ายเงิน ให้ได้รับสวัสดิการ และ

ให้บริการอ่ืนใดแก่ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 

– “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ ส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐทุกหน่วย แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นบริษัทจํากัดหรือบริษัท

มหาชนจํากัด 

– “ระบบบริการ” หมายถึง ระบบดิจิทัลท่ีให้บริการภาครัฐแก่ผู้ขออนุญาต 

๓. สถานะความจำเปWนของกระบวนการทางดิจิทัล 

กระบวนการทางดิจิทัลบางกระบวนการเปUนกระบวนการท่ีตYองมี (mandatory) และบางกระบวนการเปUน

กระบวนการท่ีอาจมี (optional) หากหนOวยงานของรัฐเห็นสมควรแลYววOา บริการสำหรับการขออนุญาตหนึ่ง ๆ ไมO

จำเปUนตYองมีกระบวนการที่จัดอยูOในจำพวก “อาจมี” ในตารางดYานบน ใหYขYามแนวปฏิบัติสำหรับกระบวนการ

ดังกลOาวไป โดยแสดงสถานะของกระบวนการดิจิทัลตOาง ๆ สำหรับกระบวนการขออนุญาตในตารางที่ ๓.๑ ซ่ึง

รวมถึงผูYดำเนินกระบวนการในแตOละข้ันตอนดYวย 

ตารางท่ี ๓.๑ สถานะความจำเปIนของกระบวนการขออนุญาต 

กระบวนการ ผูOดำเนิน

กระบวนการ 

สถานะความ

จำเปIน 

หมายเหตุ 

การสืบคYนขYอมูล ผูYขออนุญาต ตYองมี ผูYอนุญาตจะตYองจัดทำคูOมือสำหรับประชาชน  

ตามมาตรา ๗ แหOง พ.ร.บ. การอำนวยความ



 

 

-๖- 

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การพิสูจน=และยืนยันตัวตน ผูYขออนุญาต อาจมี บริการอาจไมOมีความจำเปUนตYองพิสูจน=และ

ยืนยันตัวตนผูYขออนุญาต  

ผูYอนุญาต ตYองมี ผูYอนุญาตตYองทำการพิสูจน=และยืนยันตัวตน

กOอนการตรวจสอบและคำขอ อนุมัติคำขอ 

ออกใบอนุญาต และ/หรือจัดสOงใบอนุญาต 

การจัดทำและย่ืนคำขอ ผูYขออนุญาต ตYองมี ผูYขออนุญาตตYองจัดทำและย่ืนคำขอเพ่ือริเร่ิม

กระบวนการขออนุญาต โดยครอบคลุม “การ

ขอรับบริการอ่ืนใด” โดยหนOวยงานของรัฐ 

การตรวจสอบและพิจารณา

คำขอ 

ผูYอนุญาต  อาจมี ผูYอนุญาตอาจตรวจสอบและพิจารณาคำขอ

โดยบุคคลหรือระบบอัตโนมัติ 

การอนุมัติคำขอ ผูYอนุญาต  อาจมี ผูYอนุญาตอาจอนุมัติคำขอโดยบุคคลหรือ

ระบบอัตโนมัติ 

การชำระคOาธรรมเนียม ผูYขออนุญาต อาจมี บริการอาจมีคOาธรรมเนียมหรือไมOก็เปUนไดY 

โดยข้ันตอนน้ีอาจอยูOกOอนหรือหลังข้ันตอน

การอนุมัติคำขอ 

การออกใบอนุญาตหรือ

เอกสารอ่ืน 

ผูYอนุญาต อาจมี บริการอาจไมOมีการสรYาง “ใบอนุญาต” ข้ึน

ใหมOแกOผูYขออนุญาต 

การจัดสOงใบอนุญาตหรือ

เอกสารอ่ืน 

ผูYอนุญาต ตYองมี ผูYอนุญาตตYองจัดสOงใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืน 

เพ่ือ ซ่ึงถือเปUนจุดจบของกระบวนการขอ

อนุญาจ โดยครอบคลุมการ “ใหYบริการอ่ืน

ใด” ตามมาตรา ๕ แหOง พ.ร.บ. การปฏิบัติ

ราชการทางอิเล็กทรอนิกส= พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔. แนวปฏิบัติกระบวนการขออนุญาต 

เพื่อใหYหนOวยงานภาครัฐมีแบบแผนในการพัฒนากระบวนการดิจิทัลและสามารถใหYบริการประชาชนผOาน

ชOองทางอิเล็กทรอนิกส=ไดYอยOางมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติกระบวนการขออนุญาตทั้ง ๘ กระบวนการ 

โดยเนYนที่แนวปฏิบัติเชิงเทคนิค ทั้งนี้แนวปฏิบัติจะเสนอแนวทางที่แตกตOางกันสำหรับหนOวยงานของรัฐที่มีความ

พรYอมในระดับตOาง ๆ 



 

 

-๗- 

๔.๑ การสืบคOนขOอมูล 

การสืบคYนขYอมูลเปUนกระบวนการที่ผูYใชYบริการสามารถคYนหาขYอมูลตามหมวดหมูOหรือใชYคำคYนหา 

(keyword) เพื่อเขYาถึงขYอมูลของภาครัฐที่มีการจัดเตรียมไวY อาทิ ขYอมูลหนOวยงาน กฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ คูOมือประชาชน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตตOาง ๆ กับหนOวยงานภาครัฐ รายการ

เอกสาร หลักฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณาคำขอ เปUนตYน  

กระบวนการสืบคYนขYอมูลสามารถแบOงออกเปUน ๓ กระบวนการยOอย ไดYแกO (๑) การจัดทำบริการการ

สืบคYนขYอมูล (๒) การรับเรื ่องสืบคYน และ (๓) การแสดงผลการสืบคYน โดยหนOวยงานของรัฐสามารถ

ใหYบริการการสืบคYนขYอมูลไดY ผOาน ๓ ชOองทางหลัก ไดYแกO (๑) อีเมล (๒) สื่อสังคมออนไลน= เชOน Facebook 

Line Youtube และ TikTok (๓) เว็ปไซต=หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงการเผยแพรOขYอมูลผOานเว็บไซต=ศูนย=

รวมขYอมูลเพื่อติดตOอราชการ (info.go.th) ทั้งนี้อาจมีการใชYงานระบบตอบขYอความอัตโนมัติ (Chatbot) 

รOวมดYวย เพื่ออำนวยความสะดวกใหYกับประชาชนที่สืบคYนขYอมูล โดยสามารถสรุปภาพรวมแนวทางการ

พัฒนาระบบสืบคYนขYอมูลในรูปท่ี ๔.๑ 

 

รูปท่ี ๔.๑ ภาพรวมการใหOบริการดิจิทัลในข้ันตอนการสืบคOนขOอมูล 

๔.๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสืบคOนขOอมูล 

การพัฒนาระบบสืบคYนขYอมูลสามารถปฏิบัติไดYตามแนวทางดังน้ี 

การจัดทำบริการการสืบคYนขYอมูล 



 

 

-๘- 

– หนOวยงานควรศึกษาแนวทางการใหYบริการดYวยอีเมล ตามหัวขYอ ๔.๓ ใน มสพร. ๖-๒๕๖๕ [๑]

และ มรด.-๑๒๐๐๑:๒๕๖๓ [๒] 

– หนOวยงานควรเลือกและจัดทำชOองทางในการสืบคYนขYอมูลใหYมีความนOาเช่ือถือ 

o อีเมล: ควรต้ังช่ืออีเมลท่ีมีความนOาเช่ือถือและเปUนทางการ เชOน xxx@xxx.go.th โดยสามารถ

ระบุช่ือหนOวยงานไดY และไมOใชYอีเมลสาธารณะหรือฟรีอีเมล 

o สื่อสังคมออนไลน=: ควรเลือกบริการสื่อสังคมออนไลน=ที่เหมาะสมกับลักษณะการใหYบริการ

ของหนOวยงาน เชOน เลือกใชY Facebook หรือ Line สำหรับบริการสืบคYนขYอมูลประเภทสOง

สารทันที (Instant Messaging) และเลือกใชY Youtube หรือ TikTok สำหรับบริการสืบคYน

ขYอมูลประเภทมัลติมีเดีย และควรตั้งชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน=ท่ีมีความนOาเชื่อถือและเปUน

ทางการ และใหYขYอมูลเพิ่มเติมของบริการโดยละเอียด พรYอมใหYขYอมูลชOองทางอื่นในการ

สืบคYนขYอมูลและขอรับบริการ 

– ในกรณีที่เลือกใชYเว็บไซต=หรือแอปพลิเคชัน หนOวยงานตYองดำเนินการจัดทำเว็บไซต=หรือแอป

พลิเคชันสำหรับการใหYบริการสืบคYนขYอมูล 

o ระดับเริ ่มตOนและระดับมาตรฐาน: หนOวยงานอาจใชYบริการจากผูYใหYบริการภาครัฐ เชOน 

บริการศูนย=รวมขYอมูลเพ่ือติดตOอราชการ (info.go.th) เพ่ือลดภาระการจัดทำระบบ 

o ระดับสูง: หนOวยงานควรจัดทำเว็บไซต=หรือแอปพลิเคชันของหนOวยงานเอง พรYอมเผยแพรO

ขYอมูลบนศูนย=รวมขYอมูลเพ่ือติดตOอราชการ (info.go.th) เพ่ือเพ่ิมชOองทางใหYกับประชาชนใน

การเขYาถึงขYอมูล 

– ในกรณีที่ใชYอีเมลเปUนชOองทางสืบคYนขYอมูล ตYองดำเนินการจัดทำอีเมลเซิร=ฟเวอร=สำหรับการ

ใหYบริการสืบคYนขYอมูล  

o ระดับเริ่มตOน: หนOวยงานอาจใชYบริการจากผูYใหYบริการภาครัฐ เชOน MailGoThai หรือใชY

บริการเมลเซิร=ฟเวอร=ของหนOวยงานตYนสังกัด 

o ระดับมาตรฐานและระดับสูง: หนOวยงานควรใชYอีเมลเซิร=ฟเวอร=ของหนOวยงานที่จัดตั้งข้ึน 

หรือเชOาใชYบริการเมลเซิร=ฟเวอร= 

– หนOวยงานอาจกำหนดใหYผูYสืบคYนขYอมูลกรอกขYอมูลติดตOอกลับอ่ืน เชOน อีเมล หรือ เบอร=โทรศัพท= 

การรับเร่ืองสืบคYน 

– ในกรณีที่ไมOสามารถแสดงผลการสืบคYนไดYโดยทันที หนOวยงานตYองมอบหมายเจYาหนYาที่ของ

หนOวยงานหรือใชYระบบตอบกลับอัตโนมัติ ตอบกลับผูYสืบคYนขYอมูลวOาไดYรับเรื่องแลYวผOานชOองทางท่ี

ผูYสืบคYนขYอมูลใชY หรือ ผOานทางชOองทางติดตOออื่นที่ผู YสืบคYนขYอมูลมอบใหYกับหนOวยงานไวYใน

ข้ันตอนกOอน 

o อีเมล: หนOวยงานควรต้ังคOาอีเมลของหนOวยงานใหYตอบกลับอัตโนมัติ 



 

 

-๙- 

o สื่อสังคมออนไลน=: หนOวยงานอาจมอบหมายใหYเจYาหนYาตอบกลับเพื่อรับเรื่องสืบคYน หรือใชY

บริการ Chatbot ในส่ือสังคมออนไลน=ท่ีใชY 

o เว็บไซต=หรือแอปพลิเคชัน: หนOวยงานควรจัดทำเว็บไซต=หรือแอปพลิเคชันใหYแสดงผลรับ

เรื่องสืบคYนบนหนYาจอของเว็บไซต=หรือแอปพลิเคชันนั้นโดยอัตโนมัติ และควรจัดสOงขYอความ

รับเร่ืองสืบคYนไปยังชOองทางสืบคYนขYอมูลมอบไวY เชOน อีเมล 

การแสดงผลการสืบคYน 

– หนOวยงานตYองมอบหมายเจYาหนYาที่ของหนOวยงานหรือใชYระบบตอบกลับอัตโนมัติ แสดงผลการ

สืบคYนผOานทางอีเมลหรือชOองทางอ่ืนท่ีผูYสืบคYนขYอมูลมอบใหYกับหนOวยงานไวYในข้ันตอนกOอน  

ตัวอย่าง ๑: บริการสืบค้นข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน (GCC1111) ใน Facebook 

บริการดังกลOาวใหYรายละเอียดขYอมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดในแถบ About โดยใหYขYอมูลในการสืบคYนขYอมูล

เพิ่มเติมและขYอมูลในการติดตOอขYอรับบริการ ไดYแกO เว็ปไซต= เบอร=โทรศัพท= อีเมล รวมถึงบริการสื่อสังคม

ออนไลน=อ่ืน ไดYแกO Instagram และ Twitter 

 
 



 

 

-๑๐- 

 
 

 

ตัวอยVาง ๒: บริการสืบคYนขYอมูลการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี ้ยความพิการ ใน info.go.th ของ

เทศบาล อบต. เมืองพัทยา 

 
 

๔.๑.๒ การเผยแพรVขOอมูลบนเว็บไซต;ศูนย;รวมขOอมูลเพ่ือติดตVอราชการ 

หนOวยงานของรัฐควรเผยแพรOขYอมูลเก่ียวกับการติดตOอ ในรูปแบบท่ีเรียกวOา “คูOมือสำหรับประชาชน” 

สำหรับอำนวยความสะดวกแกOประชาชน ในการคYนหาขYอมูลบริการ การเตรียมตัวศึกษาขั้นตอนการใชY

บริการ และการแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจหลังเขYารับบริการ บนเว็บไซต=ศูนย=รวมขYอมูลเพื่อติดตOอ

ราชการ (info.go.th)  



 

 

-๑๑- 

สำหรับการจัดใหYบุคลากรมีความรูYความเขYาใจในการใชYงานเว็บไซต=ศูนย=รวมขYอมูลเพื่อติดตOอราชการ 

(info.go.th) หนOวยงานของรัฐควรดำเนินการโดยแบOงตามบทบาทหนYาท่ีของบุคลากรไดYดังตารางตOอไปน้ี 

ตารางท่ี ๔.๑ คูVมือหรือเอกสารการใชOงานเว็บไซต;ศูนย;รวมขOอมูลเพ่ือติดตVอราชการ (info.go.th) 

บทบาทหนOาท่ี คูVมือหรือเอกสาร 

บุคลากรทุกประเภท - คำถามท่ีพบบOอย (FAQ) สำหรับเจYาหนYาท่ี [๓] 

- แนะนำการใชYงานเว็บไซต=ศูนย=รวมขYอมูลเพ่ือติดตOอราชการ (สำหรับ

เจYาหนYาท่ี) [๔] 

- การเขYาใชYงานระบบศูนย=รวมขYอมูลเพ่ือติดตOอราชการ สำหรับเจYาหนYาท่ี [๕] 

บุคลากร ณ จุดบริการ - คูOมือการใชYงานระบบศูนย=รวมขYอมูลเพ่ือติดตOอราชการ (สําหรับเจYาหนYาท่ีจุด

บริการ) [๖]  

บุคลากรจัดทำและรีวิว

คูOมือ 

- คูOมือการใชYงานระบบศูนย=รวมขYอมูลเพ่ือติดตOอราชการ (สําหรับเจYาหนYาท่ี

รีวิวคูOมือ) [๗] 

บุคลากรสOวนกลาง - คูOมือการใชYงานระบบศูนย=รวมขYอมูลเพ่ือติดตOอราชการ (สําหรับเจYาหนYาท่ี

สOวนกลาง) [๘] 

๔.๑.๓ การจัดทำระบบตอบกลับอัตโนมัติ 

การจัดทำระบบตอบกลับอัตโนมัติผOานอีเมล สื่อสังคมออนไลน= และเว็บไซต= ระบบตอบกลับ

อัตโนมัติ (Chatbot) แบOงออกไดYเปUน 3 ประเภทหลัก [๙] ไดYแกO 

– ระบบตอบกลับอัตโนมัติตามรายการ (Menu-based chatbot) ผู YใชYงานตYองเลือกตอบตาม

ตัวเลือกที่ไดYกำหนดไวY และตัวเลือกชุดถัดไปจะแสดงขึ้นสอดคลYองตามคำตอบของตัวเลือกชุด

กOอนหนYา 

– ระบบตอบกลับอัตโนมัติตามการคYนหาคำหลัก (Keyword recognition chatbot) ผู YใชYงาน

สามารถพิมพ=ขYอคำถาม โดย chatbot จะตรวจจับคำสำคัญ (keyword) ของประโยคที่ไดYรับและ

ตอบกลับดYวยคOาท่ีต้ังไวY 

– ระบบตอบกลับอัตโนมัติขั้นสูง (Advanced chatbot) ผูYใชYงานสามารถพิมพ=ขYอคำถามโตYตอบกับ 

chatbot ซึ่งมีความสามารถในการประมวลผลภาษาที่มนุษย=สื่อสารกันไดY (Natural Language 

Processing) 

โดยหนOวยงานควรทำความเขYาใจความตYองการของผู YใชYงาน หรือพฤติกรรมของผู YใชYงาน

ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใชYงานประเภทของ chatbot และควรประเมินศักยภาพในการ

พัฒนาระบบ ประกอบกับความคุYมคOา เพ่ือเลือกแนวทางในการจัดหา chatbot มาใชYงาน    

กลOาวคือ หนOวยงานอาจพัฒนาระบบ chatbot เองเพื่อการใชYงานของหนOวยงานโดยเฉพาะ 

ตัวอยOางเชOน กรณีที่งานบริการมีความซับซYอน หรือขYอมูลการใหYบริการมีลักษณะพิเศษที่แตกตOางจาก



 

 

-๑๒- 

งานบริการโดยทั่วไป หรืออาจพิจารณาถึงการจัดซื้อระบบสำเร็จรูปจากผูYใหYบริการ chatbot และ

ติดต้ังบนชOองทางอิเล็กทรอนิกส=ท่ีหนOวยงานเลือก   

ตัวอยVาง ๓: บริการการสืบคYนขYอมูลดYวยระบบ Chatbot ผOานชOองทางสื ่อสังคมออนไลน= Line Official 

Account ของเทศบาลนครเชียงใหมO 

 

๔.๑.๔ ขOอเสนอแนะการพัฒนาระบบสืบคOนขOอมูล 

– ทุกหนOวยงานควรเผยแพรOขYอมูลบริการดYวยชOองทางอิเล็กทรอนิกส=หลากหลายชOองทาง เพื่อใหY

สามารถเขYาถึงประชาชนใหYไดYจำนวนมากที่สุด โดยอาจใชYชOองทางอิเล็กทรอนิกส=ผสมกับชOองทาง

ออฟไลน=แบบดั่งเดิมรOวมดYวย เชOน การแจกใบปลิว แผOนพับ และคูOมือในรูปแบบกระดาษในพื้นท่ี

ใหYบริการหรือบริเวณชุมชนในเขตพื้นที่ใหYบริการของหนOวยงาน ทั้งนี้ สื่อเผยแพรOขYอมูลแบบ

ออฟไลน=ควรมี URL หรือ QR Code ซึ่งเชื่อมโยงกับแหลOงเผยแพรOขYอมูลทางอิเล็กทรอนิกส=ของ

หนOวยงาน เพ่ือใหYผูYขออนุญาตสามารถสืบคYนขYอมูลเพ่ิมเติมไดY 

– หนOวยงานที ่มีความพรYอมในระดับเริ ่มตOนอาจใชYบริการศูนย=รวมขYอมูลเพื ่อติดตOอราชการ 

(info.go.th) เปUนชOองทางหลักในการเผยแพรOขYอมูลเกี่ยวกับงานบริการ เนื่องจากเปUนชOองทางท่ี

สะดวกรวดเร็ว และมีการสนับสนุนชOวยเหลือโดยผูYดูแลระบบจากหนOวยงานผูYรับผิดชอบ และควร

สรYางชOองทางไปรษณีย=อิเล็กทรอนิกส=และสื่อสังคมออนไลน=เพื่อเปUนชOองทางในการติดตOอสื่อสาร



 

 

-๑๓- 

เพิ่มเติม เนื่องจากเปUนชOองทางที่สามารถจัดทำไดYเองในระยะเวลาสั้น งบประมาณจำกัด และมี

การใหYความชOวยเหลือจากผูYใหYบริการ   

– สำหรับหนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับมาตรฐานและระดับสูงควรจัดชOองทางในการสืบคYน

ขYอมูลท่ีหลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกใหYแกOประชาชนที่ประสงค=ใชYบริการจากหนOวยงาน 

โดยตYองจัดทำเว็บไซต=และไปรษณีย=อิเล็กทรอนิกส=ของหนOวยงานเพื่อเปUนชOองทางหลักในการ

สืบคYนขYอมูล อีกทั้งควรเผยแพรOขYอมูลผOานและสื่อสังคมออนไลน=ตOาง ๆ เชOน Facebook Twitter 

Line และ Ticktok โดยอาจใชYบริการศูนย=รวมขYอมูลเพื่อติดตOอราชการ เปUนชOองทางเสริมในการ

กระจายขYอมูลเก่ียวกับงานบริการของหนOวยงาน รOวมดYวย 

๔.๒ การพิสูจน;และยืนยันตัวตน 

การพิสูจน=ตัวตน (Identity Proofing) คือกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบขYอมูล เกี่ยวกับอัต

ลักษณ=ของบุคคล เพื่อพิสูจน= และยืนยันตัวตน และรวบรวมขYอมูล ตรวจสอบหลักฐานแสดงตน และ

ตรวจสอบตัวตนของผูYขออนุญาต สOวนการยืนยันตัวตน (Authentication) คือกระบวนการที่ผูYใชYบริการ

ยืนยันตัวตนกับผูYพิสูจน=และยืนยันตัวตนวOาเปUนเจYาของไอเดนทิตีที่กลOาวอYางดYวยอาศัยสิ่งที่ใชYยืนยันตัวตน 

(Authenticator) 

การพิสูจน=และยืนยันตัวตนเปUนกระบวนการท่ีมีหนYาท่ีป¡องกันไมOใหYบุคคลผูYไมOหวังดีปลอมเปUนบุคคล

อื่นเพื่อทำธุรกรรมกับหนOวยงานของรัฐ หรือปลอมเปUนเจYาหนYาที่ของหนOวยงานของรัฐเพื่อทำการอนุมัติคำ

ขออนุญาตซึ่งไมOสมควรไดYรับการอนุมัติ เปUนตYน ทวOาระบบพิสูจน=และยืนยันตัวตนที่มีความปลอดภัยมาก

เกินไป อาจทำใหYการใชYบริการของรัฐมีความยากลำบากเกินกวOาเหตุสมควร ดังนั้น การเลือกใชYระดับความ

นOาเชื่อถือ (Assurance Level) ที่เหมาะสม สำหรับระบบพิสูจน=และยืนยันตัวตนจึงมีความสำคัญอยOางย่ิง

ตOอการใหYบริการของรัฐอยOางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ การพิสูจน=และยืนยันตัวตนอาจใชYเทคโนโลยีชีวมิติ เชOน ระบบจดจำใบหนYาและลายนิ้วมือ ซ่ึง

เปUนขYอมูลสOวนบุคคลที่มีความอOอนไหว (Sensitive Data) ดังนั้น ระบบพิสูจน=และยืนยันตัวตนจึงมีความ

จำเปUนตYองจัดเก็บขYอมูลอยOางม่ันคงปลอดภัยและคุYมครองขYอมูลสOวนบุคคล 

การพิสูจน=และยืนยันตัวตนประกอบไปดYวย ๔ กระบวนการยOอย ไดYแกO (๑) การพิสูจน=ตัวตน (๒) การ

ตรวจสอบหลักฐานการลงทะเบียน (๓) การยืนยันตัวตน และ (๔) การจัดเก็บขYอมูลพิสูจน=และยืนยันตัวตน 

โดยสามารถสรุปภาพรวมแนวทางการพัฒนาระบบพิสูจน=และยืนยันตัวตนในรูปท่ี ๔.๒ 



 

 

-๑๔- 

 

รูปท่ี ๔.๒ ภาพรวมการใหOบริการดิจิทัลในข้ันตอนการพิสูจน;และยืนยันตัวตน 

๔.๒.๑ แนวทางการพัฒนาระบบพิสูจน;และยืนยันตัวตน 

การพัฒนาระบบพิสูจน=และยืนยันตัวตนสามารถปฏิบัติไดYตามแนวทางดังน้ี 

– หนOวยงานอาจกำหนดใหYผูYขออนุญาตหรือผูYอนุญาตดำเนินการพิสูจน=และยืนยันตัวตนเพื่อเขYาใชY

งานระบบบริการ ตามที่กำหนดไวYใน มรด. ๑-๑:๒๕๖๔ และ มรด. ๑-๒:๒๕๖๔ [๑๐] โดยเลือก

ระดับความนOาเช่ือถือของไอเดนทิตี (IAL) และส่ิงท่ีใชYยืนยันตัวตน (AAL) ดังน้ี 

o หนOวยงานตYองตรวจสอบวOามีกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ=ท่ีกำหนดระดับ IAL และ AAL 

ข้ันต่ำสำหรับบริการน้ันไวYหรือไมO 

o หนOวยงานตYองพิจารณาความสมดุลระหวOางความสะดวกและความมั่นคงปลอดภัยในการ

ใหYบริการ โดยควรเลือกระดับ IAL และ AAL ที่เหมาะสม โดยอาจใชYเครื่องมือประมวล

อัตโนมัติสําหรับการประเมินความเสี่ยงเพื่อใชYในการพิสูจน=และยืนยันตัวตน สําหรับบริการ

ภาครัฐ [๑๑] เปUนเคร่ืองมือในการชOวยประเมินระดับ IAL และ AAL 

– เมื่อหนOวยงานเลือกระดับ IAL และ AAL ที่เหมาะสมแลYว หนOวยงานตYองพิจารณาเลือกชOองทาง

ในการพิสูจน=และยืนยันตัวตนที่เหมาะสม โดยอาจเลือกชOองทางเดียวกันกับชOองทางที่ผู Yขอ

อนุญาตใชYย่ืนคำขอในข้ันตอนถัดไป 

– หนOวยงานอาจเชื่อมตOอกับผูYใหYบริการพิสูจน=และยืนยันตัวตน เชOน D.DOPA เพื่ออำนวยความ

สะดวกใหYผูYขออนุญาตมีตัวเลือกในการพิสูจน=และยืนยันตัวตนที่หลากหลาย โดยอาจใชYบริการไดY

จากผูYใหYบริการภาครัฐหรือเอกชน 

– หนOวยงานอาจพิจารณาพัฒนาระบบพิสูจน=ยืนยันตัวตนของหนOวยงานเอง หรือใชYบริการพิสูจน=

และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที ่ใหYบริการโดยผู YใหYบริการพิสูจน=และยืนยันตัวตน (Identity 

Provider: IdP) ท่ีนOาเช่ือถือ 

การพิสูจน=ตัวตน 



 

 

-๑๕- 

– ผูYขออนุญาตตYองสOงหลักฐานการพิสูจน=ตัวตนผOานชOองทางที่หนOวยงานกำหนด เชOน การสOงรูปบัตร

ประชาชนพรYอมรูปถOายทางอีเมลหรือบริการส่ือสังคมออนไลน= 

o IAL 1: หนOวยงานอาจพิจารณาใหYผูYขออนุญาตแสดงหลักฐานแสดงตนหรือไมOก็ได 

o IAL 2 ขึ้นไป: หนOวยงานตYองรวบรวมขYอมูลเพื่อระบุตัวตนผูYขออนุญาต รวมถึงตรวจสอบ

ผูYสมัครใชYบริการวOาเปUนเจYาของไอเดนทิตีที่กลOาวอYางจริง โดยสามารถทำไดYทั้งแบบพบเห็น

ตOอหนYา แบบเสมือนพบเห็นตOอหนYา และแบบไมOพบเห็นตOอหนYา 

– ในกรณีที่หนOวยงานเลือกระดับ IAL 2 ขึ้นไป และดำเนินการพิสูจน=ตัวตนแบบเสมือนพบเห็นตOอ

หนYา หนOวยงานอาจใชYบริการสื่อสังคมออนไลน= เชOน Facebook หรือ Line เปUนเครื่องมือในการ

พิสูจน=ตัวตนผูYขออนุญาต 

– ในกรณีที่หนOวยงานเลือกระดับ IAL 2 ขึ้นไป และดำเนินการพิสูจน=ตัวตนแบบไมOพบเห็นตOอหนYา 

หนOวยงานตYองจัดเก็บขYอมูลชีวมิติของผูYขออนุญาต เชOน ใบหนYา เพื่อนำมาเปรียบเทียบลักษณะท่ี

ปรากฏของผูYขออนุญาตกับรูปถOายจากหลักฐานแสดงตน 

การตรวจสอบหลักฐานการลงทะเบียน 

– เจYาหนYาที่ของหนOวยงานหรือระบบอัตโนมัติตYองตรวจสอบหลักฐานการพิสูจน=ตัวตน ตามระดับ 

IAL ท่ีหนOวยงานกำหนด 

– ในกรณีที่หนOวยงานเลือกระดับ IAL 2 ขึ้นไป ดำเนินการพิสูจน=ตัวตนแบบไมOพบเห็นตOอหนYา และ

ใชYระบบอัตโนมัติในการพิสูจน=ตัวตนผูYขออนุญาต หนOวยงานตYองใชYการตรวจจับการมีชีวิต 

(liveness detection) ของผู Yขออนุญาต เพื ่อป¡องกันการโจมตีหลอกระบบ (presentation 

attack)  

– หนOวยงานอาจเชื่อมตOอกับหนOวยงานอื่นเพื่อใชYขYอมูลตรวจสอบหลักฐานการพิสูจน=ตัวตน เชOน ใชY

บริการ Linkage Center ของกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบวOาบัตรประชาชนที่ผูYขออนุญาต

สำแดงน้ัน เปUนบัตรประชาชนท่ีออกโดยกรมการปกครองจริง 

การยืนยันตันตน 

– ผูYขออนุญาตตYองสำแดงสิ่งที่ใชYยืนยันตัวตน ผOานชOองทางที่หนOวยงานกำหนด เชOน การกรอก

รหัสผOานลงในเว็บไซต=หรือแอปพลิเคชันของหนOวยงาน 

o IAL 1: หนOวยงานอาจกำหนดใหYผูYขออนุญาตยืนยันตัวตนดYวยรหัสผOาน 

o IAL 2 ขึ้นไป: หนOวยงานตYองกำหนดใหYผูYขออนุญาตยืนยันตัวตนแบบ ๒ ปdจจัยที่แตกตOางกัน 

เชOน การใชYรหัสผOานรOวมกับ OTP ทางโทรศัพท= 

การจัดเก็บขYอมูลพิสูจน=และยืนยันตัวตน 

– หนOวยงานตYองจัดเก็บขYอมูลพิสูจน=และยืนยันตัวตนเพ่ือเปUนหลักฐาน 

– หนOวยงานตYองจัดเก็บขYอมูลพิสูจน=และยืนยันตัวตนดYวยกระบวนการท่ีม่ันคงปลอดภัย 



 

 

-๑๖- 

– หนOวยงานตYองจัดเก็บขYอมูลสOวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับการพิสูจน=และยืนยันตัวตน ที่จำเปUนเทOานั้นและ

เปUนไปตาม พ.ร.บ. คุYมครองขYอมูลสOวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตYองพิจารณาลบขYอมูลสOวนตัวหาก

หนOวยงานไมOมีเหตุจำเปUนตYองเก็บขYอมูลดังกลOาว 

ตัวอย่าง ๔: บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนสําหรับการใช้งานระบบสมาชิกประกันสังคม ของสํานักงาน
ประกันสังคม มีข้ันตอนโดยสังเขปดังน้ี 

๑.) ลงทะเบียนสมัครสมาชิกท่ีเว็บไซต์สํานักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th/wpr/main) 

 

๒.) กดยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ 



 

 

-๑๗- 

 

๓.) กรอกข้อมูลส่วนตัว หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล 

 

๔.) ยืนยันตัวตน ด้วยรหัส OTP ท่ีได้รับทาง SMS 



 

 

-๑๘- 

๔.๒.๒ การเลือกระดับความนVาเช่ือถือ  

ระดับความนOาเช่ือถือของการพิสูจน=และยืนยันตัวตนสามารถแบOงไดYเปUน ๒ ประเภท ไดYแกO  

– ระดับความนOาเช่ือถือของไอเดนทิตี (IAL) คือ ระดับความเขYมงวดในกระบวนการพิสูจน=ตัวตนของ

ผูYใชYงานระบบบริการ (ท้ังผูYขออนุญาตและบุคลากรของผูYอนุญาต) การเลือกระดับความนOาเชื่อถือ

ของไอเดนทิตีท่ีเหมาะสมจะชOวยลดโอกาสของการพิสูจน=ตัวตนผิดพลาด  

– ระดับความนOาเช่ือถือของส่ิงท่ีใชYยืนยันตัวตน (AAL) คือ ระดับความเขYมงวดในกระบวนการยืนยัน

ตัวตนของผูYใชYงานระบบบริการ (ทั้งผูYขออนุญาตและบุคลากรของผูYอนุญาต) ซึ่งการกําหนดระดับ

ความนOาเช่ือถือของส่ิงท่ีใชYยืนยันตัวตนท่ีเหมาะสมจะชOวยลดโอกาสของการยืนยันตัวตนผิดพลาด 

หนOวยงานควรประเมินระดับความเสี่ยงของบริการตนเพื่อกำหนดระดับความนOาเชื่อถือของการ

พิสูจน=และยืนยันตัวตนในการใชYบริการ โดยในกรณีที่บริการของหนOวยงานมีความเสี่ยงปานกลางถึงสูง 

หนOวยงานตYองจัดทำชOองทางในการพิสูจน=และยืนยันตัวตนของผูYสมัคร โดยหนOวยงานสามารถประเมิน

ความเสี่ยงของบริการไดYจาก เครื่องมือประมวลผลอัตโนมัติสำหรับการประเมินความเสี่ยง เพื่อใชYใน

การพิสูจน=และยืนยันตัวตน สำหรับบริการภาครัฐ (Assessment Tool for Government Digital ID)

ท่ี สพร. ไดYจัดทำข้ึนตามมาตรฐาน มรด. ๑-๑: ๒๕๖๔ และ มรด. ๑-๒: ๒๕๖๔ 

กรณีที่บริการของหนOวยงานภาครัฐไมOไดYมีระบบพิสูจน=และยืนยันตัวตนในตัวบริการ อาจ

กำหนดและระบุชOองทางในการพิสูจน=และยืนยันตัวตน ใหYผู YใชYงานปฏิบัติตามไดY ไมOวOาจะผOาน

แพลตฟอร=มอื่นที่ redirect กลับมายังบริการของหนOวยงาน หรือการยืนยันตัวตนแบบพบหนYาหรือ

เสมือนพบหนYาก็ดี และตYองกำหนดใหYมีการ ตรวจสอบความแทYจริงของเอกสารรับรองตน   

๔.๒.๓ เทคโนโลยีชีวมิติ 

ในกรณีที่ระบบบริการพึ่งพาองค=ประกอบที่ใชYเทคโนโลยีชีวมิติ หนOวยงานของรัฐควรดำเนินการ

ตามท่ีกำหนดไวYใน ขมธอ. ๒๙-๒๕๖๕ และควรทดสอบสมรรถนะการทำงานขององค=ประกอบดังกลOาว

ตามท่ีกำหนดไวYใน ขมธอ. ๓๐-๒๕๖๕ [๑๒] 

ลักษณะเฉพาะทางชีวมิติเปUนสิ่งที่ใชYยืนยันตัวตนของบุคคลที่มีชุดขYอมูลชีวมิติลงทะเบียนอยOู

แลYวกOอนหนYาในระบบบริหารอัตลักษณ=บุคคล (identity management system: IdMS) ซึ่งมีขYอควร

พิจารณาทั้งกOอนและระหวOางการใชYงานอยูOใน ขมธอ. ๒๙-๒๕๖๕ เลOม ๑ [๑๓] และมีตัวอยOางการใชY

งานอยูOในหัวขYอที่ ๙ ของ ขมธอ. ๒๙-๒๕๖๕ เลOม ๑ ในกรณีที่ลักษณะเฉพาะทางชีวมิติคือ ใบหนYา มี

ขYอควรพิจารณาท้ังกOอนและระหวOางการใชYงานอยูOใน ขมธอ. ๒๙-๒๕๖๕ เลOม ๒ [๑๔] 

๔.๒.๔ ขOอเสนอแนะการพัฒนาระบบพิสูจน;และยืนยันตัวตน 

– ในกรณีท่ีหนOวยงานประเมินแลYววOาบริการไมOมีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงต่ำ รวมทั้งไมOมีการเก็บ

ขYอมูลสOวนบุคคล อาจไมOจำเปUนตYองใชYการพิสูจน=และยืนยันตัวตนกOอนเขYาใชYบริการ หรือใชYระดับ 

IAL 1 และ AAL 1 



 

 

-๑๙- 

– หนOวยงานอาจจัดเตรียมชOองทางในการพิสูจน=และยืนยันตัวตนหลายชOองทาง ซึ่งรวมถึงการ

ลงทะเบียนบัญชีใหมOกับหนOวยงานเอง 

– สำหรับหนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับเริ่มตOน หากบริการมีความเสี่ยงสูงหรือมีการเก็บขYอมูล

สOวนบุคคล หนOวยงานอาจพิจารณาผสมผสานขั้นตอนการพิสูจน=และยืนยันตัวทางดิจิทัล กับการ

พิสูจน=และยืนยันตัวแบบพบเห็นตOอหนYา (face-to-face) หรือเสมือนพบเห็นตOอหนYา เชOน การใชY

พิสูจน=ตัวตนผOาน Video Call ใน Line 

– สำหรับหนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับเริ่มตOนและระดับปานกลาง โดยบริการมีความเสี่ยงสูง

หรือมีความจำเปUนตYองเก็บขYอมูลสOวนบุคคล หนOวยงานอาจใชYบริการพิสูจน=และยืนยันตัวตนทาง

ดิจิทัลที่ใหYบริการโดยผูYใหYบริการพิสูจน=และยืนยันตัวตน (Identity Provider: IdP) ที่นOาเชื่อถือ 

เชOน บริการดิจิทัลไอดี (Digital ID) ของ สพร. 

– สำหรับหนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับสูง อาจพัฒนาระบบพิสูจน=และยืนยันตัวตนของตัวเอง 

โดยใชYระดับความนOาเชื่อ IAL และ AAL ที่เหมาะสม หรืออาจใชYบริการพิสูจน=และยืนยันตัวตน

ทางดิจิทัลที่ใหYบริการโดยผูYใหYบริการพิสูจน=และยืนยันตัวตนที่นOาเชื่อถือ นอกจากน้ีควรใหYบริการ

พิสูจน=และยืนยันตัวตนในรูปแบบ Single Sign-On เพื่อใหYผูYใชYงานสามารถเขYาใชYงานระบบตOาง 

ๆ ไดYโดยที่ไมOตYองจำรหัสผOานหลายชุด และไมOตYองเสียเวลากรอกขYอมูลเพื่อลงทะเบียนขอใชY

บริการซ้ำกับบริการอ่ืนของหนOวยงาน 

๔.๓ การจัดทำแบบคำขอและย่ืนคำขอ 

กระบวนการสำหรับผูYใชYบริการในการสOงคำขอไปยังผูYใหYบริการ เพื่อยื่นขออนุมัติหรืออนุญาตผOาน

กระบวนการดิจิทัล โดยการยื่นคำขอนั้นถือวOาเปUนการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส= หากการยื่นคำขอ

สามารถระบุตัวผูYย่ืนคำขอไดYตามมาตรา ๙ แหOง พ.ร.บ. ดYวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส= ท้ังน้ี การดำเนินการ

อาจรวมกระบวนมอบอำนาจใหYผูYอื่นจัดทำแบบคำขอและยื่นคำขอแทน เพื่อเปUนการอำนวยความสะดวก

ใหYกับประชาชนผูYขออนุญาต 

การจัดทำแบบคำขอและยื่นคำขอประกอบไปดYวย ๒ กระบวนการยOอย ไดYแกO (๑) การจัดทำคำขอ 

และ (๒) การยื่นคำขอไปยัง ๓ ชOองหลัก ไดYแกO (๑) อีเมล (๒) สื่อสังคมออนไลน= และ (๓) เว็บไซต=หรือแอป

พลิเคชัน โดยสามารถสรุปภาพรวมแนวทางการพัฒนาระบบจัดทำแบบคำขอและย่ืนคำขอในรูปท่ี ๔.๓ 



 

 

-๒๐- 

 

รูปท่ี ๔.๓ ภาพรวมการใหOบริการดิจิทัลในข้ันตอนการจัดทำแบบคำขอและย่ืนคำขอ 

๔.๓.๑ แนวทางการพัฒนาระบบจัดทำแบบคำขอและย่ืนคำขอ 

การพัฒนาระบบจัดทำแบบคำขอและย่ืนคำขอสามารถปฏิบัติไดYตามแนวทางดังน้ี 

การจัดทำคำขอ 

– หนOวยงานควรพิจารณาเลือกชOองทางการจัดทำคำขอและยื่นคำขอที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปdจจัย

ตOาง ๆ เชOน ประเภทของธุรกรรม ความเสี่ยงและความอOอนไหวของธุรกรรม ความพรYอมในการ

ใหYบริการทางดิจิทัลของหนOวยงาน รวมทั้งคำนึงถึงความพรYอมในการรับบริการดิจิทัลของ

ประชาชนกลุOมเป¦าหมาย 

o ชOองทางอีเมลหรือสื่อสังคมออนไลน=: หนOวยงานควรจัดทำเอกสารแมOแบบ (template) เปUน

ไฟล=ประเภท .doc, .docx หรือ .pdf เพื่ออำนวยความสะดวกใหYผูYขออนุญาตสามารถกรอก

ขYอมูลอยOางครบถYวน โดยหนOวยงานควรเผยแพรOเอกสารแมOแบบดังกลOาวผOานชOองทางตOาง ๆ 

ของหนOวยงาน เชOน เว็บไซต=ของหนOวยงาน หรือ สOงใหYกับผูYขออนุญาตทางอีเมลหรือบริการ

ส่ือสังคมท่ีทำการสอบถามขYอมูลกับหนOวยงาน (ในข้ันตอนการสืบคYนขYอมูล) 

o ชOองทางเว็บไซต=หรือแอปพลิเคชัน: หนOวยงานควรออกแบบระบบแบบฟอร=มอิเล็กทรอนิกส= 

(e-Form) โดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกใหYผูYยื่นคำขอสามารถกรอกขYอมูลไดYงOายและ

รวดเร็ว ทั ้งนี ้หนOวยงานอาจจัดทำระบบแบบฟอร=มบนเว็บไซต=หรือแอปพลิเคชันของ

หนOวยงานเอง ใชYบริการผOานแพลตฟอร=มกลางของภาครัฐ หรือ ใชYบริการจัดทำแบบฟอร=ม

อิเล็กทรอนิกส= เชOน Google Forms และ Microsoft Forms 



 

 

-๒๑- 

– แบบฟอร=มตYองระบุรายละเอียดเอกสารใหYครบถYวน และตYองระบุใหYผูYขออนุญาตกรอกขYอมูล

สำหรับติดตOอกลับ เชOน อีเมล และ เบอร=โทรศัพท= 

– หนOวยงานอาจปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมผOานแบบฟอร=มที่ทำการบันทึกขYอมูล (Form 

Controls) ของมาตรฐานเว็บไซต=ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื ่อออกแบบ

วิธีการระบุขYอมูลที่เหมาะสมกับประเภทของขYอมูล อาทิ ขYอมูลที่เลือกตอบไดYตัวเลือกเดียว ควร

ใชYรูปแบบ Radio button ขYอมูลที่กรอกเรียบรYอยแลYวกับขYอมูลที่อยูOระหวOางการกรอก ควร

แสดงผลท่ีแตกตOางกัน ไมOวOาจะเปUนสีหรือสัญลักษณ= 

– แบบฟอร=มอิเล็กทรอนิกส=อาจมีคำสั่งบันทึกแบบรOาง (Save draft) เพื่อใหYผูYใชYบริการสามารถ

กลับมายังหนYาแบบฟอร=มอีกครั้งโดยไมOจำเปUนตYองกรอกขYอมูลใหมOทั้งหมด เหมาะสำหรับแบบคำ

ขอท่ีมีรายละเอียดท่ีตYองกรอกจำนวนมาก   

– หนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับมาตรฐานและระดับสูงอาจใชYระบบอัตโนมัติในการกรอก

ขYอมูลบางสOวนใหYกับผูYขออนุญาต โดยใชYขYอมูลจากฐานขYอมูลของหนOวยงานเอง หรือใชYขYอมูลที่ไดY

จากการเชื่อมตOอเขYากับหนOวยงานอื่น เพื่อป¡องกันการกรอกขYอมูลผิดและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดำเนินการขั้นตอนตOอ ๆ ไป เชOน เชื่อมตOอขYอมูลจากระบบบูรณาการฐานขYอมูลประชาชนและ

การบริการภาครัฐ (Linkage Center) เพื่อใชYขYอมูลทะเบียนบYานในการกรอกขYอมูลอัตโนมัติ โดย

สามารถอYางอิงแนวทางตาม มรด. ๒-๑:๒๕๖๕ [๑๕] และ มสพร. ๔-๒๕๖๕ [๑๖] และ มสพร. 

๕-๒๕๖๕ [๑๗] 

การย่ืนคำขอ 

– ผูYขออนุญาตดำเนินการย่ืนคำขอผOานชOองทางท่ีหนOวยงานกำหนด 

o ชOองทางอีเมลหรือสื่อสังคมออนไลน=: ผูYขออนุญาตยื่นเอกสารคำขออนุญาตเปUนไฟล=ประเภท 

.doc, .docx หรือ .pdf พรYอมเอกสารแนบอื่น ๆ มาทางอีเมลหรือสื่อสังคมออนไลน=ของ

หนOวยงาน เพ่ือใหYเจYาหนYาท่ีสามารถดาวน=โหลดและนำไปดำเนินการในข้ันตอนถัดไป 

o ชOองทางเว็บไซต=หรือแอปพลิเคชัน: : ผูYขออนุญาตยื่นเอกสารคำขออนุญาตพรYอมเอกสาร

แนบอื่น ๆ ผOานระบบแบบฟอร=มอิเล็กทรอนิกส= ทั้งนี้ หากผูYขออนุญาตกรอกขYอมูลหรือแนบ

เอกสารไมOครบถYวน ระบบควรแจYงผูYขออนุญาตใหYดำเนินการใหมO 

– หนOวยงานตYองกำหนดใหYผูYขออนุญาตลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส=ประเภทท่ี ๑ เปUนอยOางนYอย โดย

สามารถระบุตัวตนและเจตนาของผูYขออนุญาต ทั้งนี้ หากเปUนธุรกรรมที่มีความเสี่ยงหรือความ

อOอนไหวสูง หนOวยงานอาจพิจารณาใหYผูYขออนุญาตลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส=ประเภทที่ ๒ ข้ึน

ไป 



 

 

-๒๒- 

๔.๓.๒ การแนบเอกสาร 

บริการที ่หนOวยงานกำหนดใหYประชาชนตYองมีการแนบเอกสารเพื ่อจัดทำและยื ่นคำขอ 

หนOวยงานควรมีการระบุขYอจำกัดในการรับเอกสารอยOางชัดเจน โดยครอบคลุมรายละเอียดดังน้ี   

– หนOวยงานควรตรวจสอบขนาดของไฟล=กับระบบบริการท่ีรองรับ 

– หนOวยงานตYองกำหนดชนิดของเอกสารอิเล็กทรอนิกส=ที่สามารถใชYในกระบวนการยื่นคำขอ โดย

อาจอYางถึงมาตรฐานการแลกเปลี ่ยนขYอมูลระหวOางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส= (e-

Correspondence System Interoperability Standard) ห ั วข Y อ  2 . 5  ชน ิ ดของ เอกสาร

อิเล็กทรอนิกส= ตาราง 2-6    

– หนOวยงานควรกำหนดใหYสามารถรับประเภทเอกสารอิเล็กทรอนิกส=ที่มีการใชYงานอยOางแพรOหลาย 

ไดYแกO .pdf, .doc, .docx, .txt, .jpeg เปUนอยOางนYอย 

– หนOวยงานตYองตรวจสอบขีดความสามารถในการรับสOงเอกสารอิเล็กทรอนิกส=ของชOองทางที่เลือก 

และระบุรายละเอียดขนาดไฟล=สูงสุดที่ระบบสามารถประมวลผลไดYไวYในคูOมือการใชYงานระบบ 

เพื ่อเปUนขYอมูลใหYประชาชนไดYรับทราบและเปUนประโยชน=ตOอการจัดเตรียมเอกสารแนบ

ประกอบการย่ืนคำขอ   

– ในกรณีที ่ตYองมีการแนบรูปภาพหรือเอกสารที ่แปลงใหYอยู OในรูปของขYอมูลอิเล็กทรอนิกส= 

หนOวยงานอาจอYางถึงขYอกำหนดแนบทYายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส= เรื่อง

หลักเกณฑ=และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและขYอความใหYอยู OในรูปของขYอมูล

อิเล็กทรอนิกส= พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อกำหนดความละเอียดขั้นต่ำของภาพและสี สำหรับเอกสารแนบ

ประกอบคำขอ     

๔.๓.๓ การใหOบริการผVานแพลตฟอร;มกลางของภาครัฐ 

ระบบ Citizen Portal เปUนระบบกลางการใหYบริการแบบเบ็ดเสร็จที ่ประชาชนสามารถใชY

บริการไดYทุกที่และทุกเวลาผOานชOองทางออนไลน=ที่มีชื่อวOา “ทางรัฐ” ทำหนYาที่เปUนศูนย=รวมขYอมูล

เกี่ยวกับสิทธิที่ประชาชนพึงไดYรับ หนOวยงานที่ใหYบริการเกี่ยวกับการขอรับสิทธิ หรือรูปแบบบริการอ่ืน

ท่ีเก่ียวขYองกับสิทธิของประชาชนอาจพิจารณาเขYารOวมเปUนหน่ึงในผูYใหYบริการผOานชOองทางน้ี   

ระบบ Biz Portal เปUนระบบศูนย=กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ เปUนระบบการใหYบริการ

ดYานการออกเอกสารสำคัญตOาง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส=ที่มีความนOาเชื่อถือและมั่นคง

ปลอดภัย หนOวยงานที่ใหYบริการเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต หรือรูปแบบบริการอื่นที่เกี่ยวขYองกับ

การประกอบธุรกิจอาจพิจารณาเขYารOวมเปUนหน่ึงในผูYใหYบริการผOานชOองทางน้ี 

๔.๓.๔ การจัดทคำขอและย่ืนคำขอดOวยผูOแทน 

หนOวยงานอาจจัดใหYระบบบริการยื่นคำขอรองรับการใชY "ผูYแทน" ดำเนินการยื่นคำขอแทนผูYขอ

อนุญาต โดยผูYขYออนุญาตแสดงความยินยอม และผูYอนุญาตพิจารณาอนุมัติเห็นสมควรใหYเปUนผูYแทนไดY 



 

 

-๒๓- 

ผูYขออนุญาตอาจดำเนินการอยOางใดอยOางหน่ึงดังตOอไปน้ีกับผูYแทน 

– ผูYขออนุญาต "มอบอำนาจ" ใหYผูYแทนมีอำนาจทำการยื่นคำขอแทน และการกระทำนั้นมีผลทาง

กฎหมายเสมือนวOาผูYขออนุญาตกระทำการย่ืนคำขอดYวยตนเอง 

o สำหรับหนังสือมอบอำนาจ หากเปUนใบตั้งตัวแทนซึ่งมิไดYกระทำในลักษณะตราสารสัญญา 

จะเปUนตราสารในลักษณะ ๗ ตามมาตรา ๑๐๔ แหOงประมวลกฎหมายรัษฎากร 

o หากจัดทำเปUนตราสารอิเล็กทรอนิกส= ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป̄ 

(ฉบับท่ี ๖๕) [๑๘] กำหนดใหYสามารถชำระอากรเปUนตัวเงินไดY ตามแบบขอเสียอากรแสตมป̄

เปUนตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส= (อ.ส.9) ผOานเว็บไซต=ของกรมสรรพากร 

– ผูYขออนุญาต "มอบหมาย" ใหYผูYแทนใชYดุลพินิจของตนเองในการตัดสินใจและใชYอำนาจในนาม

ตนเอง ภายในกรอบวัตถุประสงค=ของการใชYงานระบบบริการในการย่ืนคำขอ [๑๙] 

o หนังสือมอบหมายเปUนตราสารที่ไมOเขYาลักษณะใดตามมาตรา ๑๐๔ แหOงประมวลกฎหมาย

รัษฎากร จึงไมOตYองชำระอากรแสตมป̄ 

– สำหรับหนOวยงานท่ีมีความพรYอมในระดับเร่ิมตOน ผูYขออนุญาตตYองแนบหนังสือมอบหมาย (ไมOตYอง

ติดอากรแสตมป¯) หรือหนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป¯แลYว โดยสแกนจากกระดาษดYวยวิธี

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส= เรื่อง หลักเกณฑ=และวิธีการในการจัดทำ

หรือแปลงเอกสารและขYอความใหYอยูOในรูปของขYอมูลอิเล็กทรอนิกส=  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

– สำหรับหนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับมาตรฐาน ผูYขออนุญาตอาจแนบหนังสือมอบหมาย

อิเล็กทรอนิกส= (ไมOตYองชำระอากร) หรือหนังสือมอบอำนาจอิเล็กทรอนิกส=ท่ีชำระอากรเปUนตัวเงิน

ตามแบบ อ.ส.9 แลYว 

– สำหรับหนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับสูง ผูYอนุญาตอาจจัดใหYระบบบริการรองรับการสรYาง

หนังสือมอบหมายอิเล็กทรอนิกส= หรือหนังสือมอบอำนาจอิเล็กทรอนิกส= ตามขYอกำหนดใน 

ขมธอ. ๓๑-๒๕๖๕ โดยสำหรับกรณีหลัง มีการเชื่อมโยงผOาน API ของกรมสรรพากร ในการชำระ

อากรเปUนตัวเงินตามแบบ อ.ส.9 

๔.๓.๕ ขOอเสนอแนะการพัฒนาระบบจัดทำแบบคำขอและย่ืนคำขอ 

– หนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับเริ่มตOนอาจกำหนดใหYผูYขออนุญาตสามารถจัดทำและยื่นคำขอ

ผOานทางอีเมล บริการสื่อสังคมของหนOวยงาน หรือบริการจัดทำแบบฟอร=มอิเล็กทรอนิกส= (e-

Form) เชOน Google Forms หรือ Microsoft Forms เนื่องจากเปUนชOองทางที่สามารถจัดทำไดY

ในระยะเวลาส้ัน ภายใตYงบประมาณท่ีจำกัด 

– หนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับมาตรฐานอาจใชYบริการแพลตฟอร=มกลางของภาครัฐ เชOน 

Citizen Portal หรือ Biz Portal เปUนชOองทางในการรับคำขอแบบอิเล็กทรอนิกส= เพ่ือลดภาระใน

การพัฒนาระบบเนื่องจากมีการสนับสนุนชOวยเหลือโดยผูYดูแลระบบจากหนOวยงานผูYรับผิดชอบ 



 

 

-๒๔- 

โดยอาจสรYางชOองทางไปรษณีย=อิเล็กทรอนิกส=และสื่อสังคมออนไลน=รOวมดYวย เพื่อเปUนชOองทาง

เสริมในการขอรับแบบคำขอสำหรับผูYใชYบริการ  

– สำหรับหนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับสูงควรจัดทำเว็บไซต=หรือแอพลิเคชั่นของหนOวยงานเพ่ือ

เปUนชOองทางหลักในการรับคำขอแบบอิเล็กทรอนิกส= หรือใชYบริการแพลตฟอร=มกลางของภาครัฐ 

โดยอาจใชYอีเมลและบริการส่ือสังคมเปUนชOองทางเสริมควบคูOไปดYวย  

๔.๔ การตรวจสอบและพิจารณาคำขอ 

การตรวจสอบและพิจารณาคำขอเปUนกระบวนการสำหรับหนOวยงานในการตรวจสอบความครบถYวน

ของรายละเอียดคำขออนุญาต หลักฐานประกอบ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส=จากผูYขออนุญาต โดย

ดำเนินการพิจารณาตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวขYอง ทั้งนี้ เจYาหนYาที่ของหนOวยงานที่ทำหนYาที่ตรวจสอบและ

พิจารณาคำขอควรลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส=รOวมดYวยเพื่อเปUนหลักฐาน ทำใหYสามารถระบุตัวตนและแสดง

เจตนาการพิจารณาคำขอของเจYาหนYาที่ (หรือระบบอัตโนมัติ) ทั้งนี้ การดำเนินการนั้นจะตYองมีความถูกตYอง 

สมบูรณ= นOาเช่ือถือและเหมาะสมเทียบเทOากับการดำเนินการในรูปแบบท่ัวไป (แบบกระดาษ) 

การตรวจสอบและพิจารณาคำขอประกอบไปดYวย ๓ กระบวนการยOอย ไดYแกO (๑) การตรวจสอบคำ

ขออนุญาต และ (๒) การจัดเก็บคำขอ และ (๓) การพิจารณาคำขอ โดยสามารถสรุปภาพรวมแนวทางการ

พัฒนาระบบตรวจสอบและพิจารณาคำขอในรูปท่ี ๔.๔ 

 



 

 

-๒๕- 

 

รูปท่ี ๔.๔ ภาพรวมการใหOบริการดิจิทัลในข้ันตอนการตรวจสอบและพิจารณาคำขอ 

๔.๔.๑ แนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบและพิจารณาคำขอ 

การพัฒนาระบบตรวจสอบและพิจารณาคำขอสามารถปฏิบัติไดYตามแนวทางดังน้ี 

การตรวจสอบคำขออนุญาต 

– เจYาหนYาที่หรือระบบอัตโนมัติตYองตรวจสอบวOาผูYขออนุญาตกรอกขYอมูลในแบบฟอร=มและแนบ

เอกสารประกอบการย่ืนคำขอครบถYวน 

– เจYาหนYาที่หรือระบบอัตโนมัติควรตรวจสอบวOาขYอมูลที่ผู Yขออนุญาตยื่นคำขอ มีรูปแบบขYอมูล 

(data format) และชนิดขYอมูล (data type) ถูกตYองหรือไมO เชOน จำนวนหลักของเลขประจำตัว

ประชาชน จำนวนหลักของเบอร=โทรศัพท= 

– เจYาหนYาที่หรือระบบอัตโนมัติควรตรวจสอบแบบฟอร=มและเอกสารแนบ มีคุณภาพตามเกณฑ=ท่ี

หนOวยงานกำหนด ยกตัวอยOางเชOน  

o ในกรณีท่ีผูYขออนุญาตกรอกเอกสารดYวยปากกา จากนั้นสแกนใหYเปUนเอกสารอิเล็กทรอนิกส= 

เอกสารและตัวอักษรตYองมีความชัดเจน สามารถอOานไดYโดยเจYาหนYาที่โดยทั่วไป โดยมี

คุณภาพตามหลักเกณฑ=และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและขYอความใหYอยูOในรูป

ของขYอมูลอิเล็กทรอนิกส=  พ.ศ. ๒๕๕๓  

o ในกรณีที่เอกสารแนบประกอบไปดYวย รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือ เสียง ไฟล=

เอกสารอิเล็กทรอนิกส=เหลOาตYองมีความคมชัดตามหลักเกณฑ=ของหนOวยงาน หรือมี

ความหมาะสมตOอการพิจารณาในข้ันตอนตOอไป 



 

 

-๒๖- 

– เจYาหนYาที่หรือระบบอัตโนมัติควรตรวจสอบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส=ของผูYขออนุญาต โดย

ตรวจสอบวOาเปUนลายมือช่ือสามารถระบุตัวตนและแสดงเจตนาของผูYขออนุญาตไดYจริง 

– ระบบอาจใชYปdญญาประดิษฐ=ในการตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly Detection) ของขYอมูลใน

คำขอ รOวมกับการตรวจสอบโดยเจYาหนYาท่ี 

– หนOวยงานอาจตรวจสอบความถูกตYองของขYอมูลในคำขออนุญาต โดยใชYขYอมูลจากฐานขYอมูลของ

หนOวยงานเอง หรือ ใชYขYอมูลที่ไดYจากการเชื่อมตOอเขYากับฐานขYอมูลจากหนOวยงานอื่น ยกตัวอยOาง

เชOน 

o การตรวจสอบขYอมูลบัตรประชาชนของผู Yขออนุญาตโดยเชื ่อมตOอกับบริการ Linkage 

Center ของกรมการปกครอง 

o เชื่อมตOอกับหนOวยงานภาครัฐอื่นผOานศูนย=แลกเปลี่ยนขYอมูลกลางภาครัฐ (Government 

Data Exchange : GDX) 

– หากการตรวจสอบพบวOาคำขออนุญาตและเอกสารแนบมีความถูกตYองและครบถYวน คำขอ

อนุญาตจะถูกนำไปดำเนินการในขั้นตอนถัดไป หากไมOถูกตYอง ควรแสดงการแจYงเตือนแกOผูYขอ

อนุญาตใหYแกYไขกOอน ผOานทางชOองเดียวกันกับชOองทางยื่นคำขอหรือชOองทางอื่นที่ผูYขออนุญาต

มอบไวYกับหนOวยงาน เชOน อีเมล หรือ เบอร=โทรศัพท= 

การจัดเก็บคำขอ 

– หนOวยงานตYองดำเนินการบรรเทาความเสี ่ยงโดยจัดเก็บหลักฐานการลงลายมือชื ่อของผูYขอ

อนุญาต ตามท่ีกำหนดใน มสพร. ๗-๒๕๖๕ [๒๑] และ ขมธอ. ๒๓-๒๕๖๓ [๒๒] 

– เอกสารอิเล็กทรอนิกส=ที่ไดYรับมาจากชOองทางการยื่นคำขอตOาง ๆ ตYองถูกจัดเก็บไวYในที่ปลอดภัย 

รวมถึงมีการจัดระดับผูYมีสิทธิเขYาถึงหรือดำเนินการ และการจัดทำขYอตกลงการใชYขYอมูล กรณี

ฐานขYอมูลมีการใชYงานรOวมกันระหวOางสOวนราชการ หรือแลกเปลี่ยน หรือขอใชYขYอมูล หนOวยงาน

อาจจัดเก็บคำขอไวYในฐานขYอมูลของระบบแมOขOายหนOวยงาน โดยฐานขYอมูลตYองไดYรับการรับรอง

ตามมาตรฐานสากลการบริหารความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ เชOน ISO/IEC 27001:2017   

– หนOวยงานอาจจัดเก็บคำขอไวYในฐานขYอมูลบนระบบแมOขOายแบบเทคโนโลยีคลาวด=ท่ีเชื่อถือไดYและ

ปลอดภัย ระบุขYอกำหนดสำหรับการนำมาตรการการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย (security 

control) ไปใชYอยOางเหมาะสมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔๕๘๙ (พ.ศ. ๒๕๕๖) 

เร่ือง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ=อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

– หนOวยงานอาจพิจารณาใชYบริการคลาวด=การผูYใหYบริการที่นOาเชื่อถือ เชOน บริการคลาวด=ภาครัฐ 

(G-Cloud) ทั้งนี้ หากหนOวยงานเลือกใชYบริการจากผูYใหYบริการคลาวด=จากผูYใหYบริการเอกชน 

หนOวยงานควรพิจารณาคุณสมบัติของผูYใหYบริการ วOามีความพรYอมและความนOาเชื่อถือในการ

ใหYบริการหรือไมO รวมทั้งควรดำเนินการวัดประสิทธิภาพของบริการกOอนกOอนการใชYงานจริง  ตาม



 

 

-๒๗- 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส= เรื ่อง แนวทางการใชYบริการคลาวด= พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

การพิจารณาคำขอ 

– ระบบตYองกำหนดมาตการการพิสูจน=และยืนยันตัวตนเจYาหนYาที ่หรือบุคคลที ่เกี ่ยวขYองใน

กระบวนการพิจารณาคำขอ 

– หนOวยงานอาจพิจารณาพัฒนาหรือใชYบริการระบบบริหารจัดการคำขอ (Workflow) เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการภาระงานและการบันทึกสถานะการทำงานของบุคคลที่เกี่ยวขYองท้ัง

กระบวนการ 

– เจYาหนYาที่ผู YรับผิดชอบการพิจารณาคำขอตYองดำเนินการพิจารณาคำขอตามหลักเกณฑ=ของ

หนOวยงาน กOอนนำสOงคำขอใหYผูYมีอำนาจอนุมัติตOอไป (ถYามี) 

– หนOวยงานควรกำหนดใหYเจYาหนYาที่ผูYพิจารณาคำขอลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส=ประเภทที่ ๑ โดย

สามารถระบุตัวตนและแสดงเจตนาของผูYพิจารณาคำขอไดY พรYอมจัดเก็บหลักฐานการลงลายมือ

ชื่อตาม มสพร. ๗-๒๕๖๕  [๒๑] และ ขมธอ. ๓-๒๕๖๓ [๒๓] ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาคำขอ

อนุญาตที่มีความอOอนไหว หนOวยงานอาจพิจารณาใหYเจYาหนYาท่ีใชYลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส=

ประเภทท่ี ๒ ข่ึนไป 

๔.๔.๒ ขOอเสนอแนะการพัฒนาระบบตรวจสอบและพิจารณาคำขอ 

– หนOวยงานของรัฐอาจจัดใหYระบบบริการ แสดงสถานะการตรวจสอบและพิจารณาคำขอแกOผูYขอ

อนุญาต โดยเลือกชOองทางและวิธีการดำเนินการตามระดับความพรYอมของตนเอง โดยมีตัวอยOาง

ดังน้ี 

o ระดับเริ่มตOนและระดับมาตรฐาน: หนOวยงานของรัฐจัดใหYมีชOองทางสOงสารทันที (instant 

messaging) หรืออีเมลสำหรับผูYขออนุญาตในการสอบถามสถานะจากเจYาหนYาท่ีหรือระบบ

อัตโนมัติ (Chatbot) 

o ระดับสูง: หนOวยงานของรัฐจัดทำเว็บไซต=ของระบบบริการ มีหนYาแสดงสถานะการ

ตรวจสอบและพิจารณาคำขอ (tracking) แกOผูYขออนุญาตท่ียืนยันตัวตนเขYาใชYงานแลYว 

– หนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับเริ่มตOนและระดับมาตรฐานอาจกำหนดเจYาหนYาท่ีที่มีความ

เชี ่ยวชาญเปUนผู YตรวจสอบและพิจารณาคำขอเปUนหลัก โดยควรใชYระบบอัตโนมัติเพื ่อเปUน

เคร่ืองมือในการอำนวยความสะดวกตOอเจYาหนYาท่ีและชOวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

– หนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับสูงควรพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบและพิจารณาคำขอ 

เพื่อลดปริมาณการตรวจสอบโดยเจYาหนYาที่ใหYนYอยลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ

หนOวยงาน อีกทั้งควรเชื่อมตOอขYอมูลกับหนOวยงานอื่นเพื่อนำขYอมูลมาใชYในการตรวจสอบและ

พิจารณาคำขอรOวมดYวย 



 

 

-๒๘- 

๔.๕ การอนุมัติคำขอ 

ภายหลังขั้นตอนการยื่นคำขอและการพิจารณาคำขอ (ถYามี) บางบริการขออนุญาตอาจกำหนดใหYคำ

ขออนุญาตไดYรับการอนุมัติจากผูYมีอำนาจในหนOวยงาน ตามหลักเกณฑ=ของการขออนุมัติหรืออนุญาตนั้น ๆ 

โดยการอนุมัติคำขอตYองทำการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส= ยกเวYนแตOในกรณีท่ีหนOวยงานจัดทำเอกสารใน

รูปแบบกระดาษกOอน แลYวใหYผูYมีอำนาจอนุมัติลงลายมือชื่อดYวยน้ำหมึกกOอนแปลงเอกสารใหYอยูOในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส=ในข้ันตอนการออกใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืน 

การอนุมัติคำขอประกอบไปดYวย ๒ กระบวนการยOอย ไดYแกO (๑) การเสนอคำขออนุญาตตOอเจYาหนYาท่ี

ผูYมีอำนาจเพื่อขออนุมัติ และ (๒) การอนุมัติโดยการลงลายมือชื่อ โดยสามารถสรุปภาพรวมแนวทางการ

พัฒนาระบบอนุมัติคำขอในรูปท่ี ๔.๕ 

หมายเหตุ: ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส=ในขั้นตอนการอนุมัติคำขอ อาจเปUนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส=เดียวกัน

กับในข้ันตอนการออกใบอนุญาตและเอกสารอ่ืน หรือไมOก็ไดY 

 

รูปท่ี ๔.๕ ภาพรวมการใหOบริการดิจิทัลในข้ันตอนการอนุมัติคำขอ 

๔.๕.๑ แนวทางการพัฒนาระบบอนุมัติคำขอ 

การพัฒนาระบบอนุมัติคำขอสามารถปฏิบัติไดYตามแนวทางดังน้ี 

การเสนอคำขออนุญาตเพ่ือขออนุมัติ 

– หนOวยงานตYองกำหนดบทบาทและมอบหมายใหYเจYาหนYาที่ภายในหนOวยงานทำหนYาที่เปUนผูYอนุมัติ

คำขออนุญาต 

– เจYาหนYาที่ผูYอนุมัติคำขออนุญาตรับคำขออนุญาตจากเจYาหนYาท่ีผูYทำหนYาที่ตรวจสอบและพิจารณา

คำขอ (ถYามี) หรือจากระบบอัตโนมัติ 

o ระดับเริ่มตOน: เจYาหนYาท่ีผูYตรวจสอบและพิจารณาคำขออาจสOงตOอเอกสารคำขออนุญาตใหY

เจYาหนYาที่ผูYอนุมัติคำขอทางอีเมลหรือบริการสื่อสังคมออนไลน= เชOน Line ทั้งน้ี หนOวยงาน

ตYองใชYความระมัดระวังในการสOงตOอเอกสารคำขออนุญาต เพื่อป¡องกันไมOใหYเอกสารรั่วไหล

ไปยังบุคคลอ่ืนจากภายนอกองค=กรหรือเจYาหนYาท่ีท่ีไมOมีสOวนเก่ียวกับการดำเนินการ 

o ระดับมาตรฐานและระดับสูง: หนOวยงานควรกำหนดเจYาหนYาที่ผูYอนุมัติคำขอทำการพิสูจน=

และยืนยันตัวตนดYวยระดับความนOาเช่ือถือ IAL และ AAL ท่ีเหมาะสม กOอนการอนุมัติคำขอ 



 

 

-๒๙- 

การอนุมัติ 

– ผูYมีอำนาจในหนOวยงานหรือระบบอัตโนมัติตYองลงลายมือชื่อใบอนุญาตและเอกสารอื่นตาม มส

พร. ๗-๒๕๖๕ และ ขมธอ. ๒๓-๒๕๖๓ โดยตYองดำเนินการอยOางระมัดระวังเพื่อไมOใหYบุคคลอื่นท่ี

ไมOไดYรับอนุญาตทำการลงลายมือช่ือในเอกสารแทน 

o ระดับเร่ิมตOน: หนOวยงานอาจใชYลายม่ือช่ืออิเล็กทรอนิกส=ประเภทท่ี ๑ พรYอมจัดเก็บหลักฐาน

การลงลายมือช่ือ 

o ระดับมาตรฐานและระดับสูง: หนOวยงานควรใชYลายม่ือช่ืออิเล็กทรอนิกส=ประเภทท่ี ๓  

– สำหรับหนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับเริ่มตOน หนOวยงานอาจจัดทำใบอนุญาตและเอกสารอ่ืน

ในรูปแบบกระดาษเมื่อใหYผูYมีอำนาจอนุมัติคำขอลงลายมือชื่อดYวยน้ำหมึก จากนั้นแปลงเอกสาร

ใหYอยูOในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส=ในขั้นตอนการออกใบอนุญาตและเอกสารอื่น เชOน สแกนเอกสาร

พิมพ=ออกเพ่ือแปลงเปUนไฟล=เอกสารประเภท .pdf 

๔.๕.๒ การอนุมัติในรูปแบบเอกสารพิมพ;ออก 

สำหรับหนOวยงานที่ยังไมOมีชOองทางอิเล็กทรอนิกส=ที่รองรับการอนุมัติอนุญาต หรือระบบลง

ลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกส= เจYาหนYาที ่ผู Yพิจารณาอาจจัดเตรียมเอกสารคำขอที่ไดYรับการพิจารณา

เรียบรYอยแลYวเพื่อเสนออนุมัติตOอผูYมีอำนาจลงนามอนุมัติในรูปแบบเอกสารที่พิมพ=ออกพรYอมรับรอง

สำเนา เพื่อความนOาเชื่อถือและความถูกตYองครบถYวนของรายละเอียดประกอบการอนุมัติ และผูYมี

อำนาจลงนามอนุมัติอาจลงนามตามขั้นตอนงานเอกสารกระดาษในใบอนุญาต หรือหนังสือสำคัญที่ผูY

ย่ืนคำขอจะตYองไดYรับไวYเปUนหลักฐาน   

กรณีที่ตYองจัดสOงใบอนุญาต หรือหนังสือสำคัญใหYแกOผูYยื ่นคำขอผOานชOองทางอิเล็กทรอนิกส= 

เจYาหนYาที ่ผู YรับผิดชอบตYองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส= เรื ่อง 

หลักเกณฑ=และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและขYอความใหYอยูOในรูปของขYอมูลอิเล็กทรอนิกส=  

พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อดำเนินการใหYไดYมาซึ่งใบอนุญาต หรือหนังสือสำคัญในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส=

ในข้ันตอนการออกใบอนุญาตและเอกสารอ่ืน  

๔.๕.๓ ขOอเสนอแนะการพัฒนาระบบอนุมัติคำขอ 

– หนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับเริ่มตOนควรลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส=ประเภทที่ ๑ เปUนอยOาง

นYอย พรYอมจัดเก็บหลักฐานการลงลายมือชื่อ โดยอาจดำเนินการตามแนวทางการอนุมัติใน

รูปแบบเอกสารพิมพ=ออกดYวยวิธีการท่ีนOาเช่ือถือ 

– หนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับมาตรฐานและระดับสูงควรดำเนินการอนุมัติคำขอดYวยลายมือ

ชื่ออิเล็กทรอนิกส=ประเภทที่ ๓ โดยหนOวยงานอาจจัดหากุญแจสOวนตัวสำหรับผูYมีอำนาจลงลายมือ

ขื่อทุกคน หรือจัดหากุญแจสOวนตัวสำหรับลงนามในนามหนOวยงานเพียงอยOางเดียวก็ไดYตามความ

เหมาะสมทางดYานการบริหารจัดการและงบประมาณ  



 

 

-๓๐- 

– สำหรับหนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับสูง เจYาหนYาที่ผูYมีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาตอาจเปUน

ผูYใชYงานกุญแจสOวนตัว (Private key) เพื่อการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส=ประเภทที่ ๓ ดYวย

ใบรับรองประเภทเจYาหนYาที่นิติบุคคล (Enterprise User Certificate) ซึ่งระบุชื่อของผูYมีอำนาจ

ลงลงลายมือชื่อ หรือหนOวยงานอาจแตOงตั้งผูYบริหารจัดการกุญแจสOวนตัว ของหนOวยงาน เพื่อการ

ลงลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกส=ประเภทที ่ ๓ ดYวยใบรับรองประเภทนิติบุคคล (Enterprise 

Certificate) ซ่ึงระบุช่ือของหนOวยงาน 

๔.๖  การชำระคVาธรรมเนียม 

บริการขออนุญาตอาจมีการจัดเก็บคOาธรรมเนียม ซึ่งเปUนขั้นตอนที่มักเกิดขึ้นกOอนหรือหลังขั้นตอน

การอนุมัต ิคำขอ (ถYามี) โดยหนOวยงานตYองจัดใหYมีช OองทางการรับชำระคOาธรรมเนียมในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส=เปUนชOองทางหนึ่งในการรับชำระคOาธรรมเนียม เพื่อใหYสอดคลYองกับแผนยุทธศาสตร=การ

พัฒนาโครงสรYางพ้ืนฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส=แหOงชาติ 

การชำระคOาธรรมเนียมประกอบไปดYวย ๒ กระบวนการยOอย ไดYแกO (๑) การแจYงใหYชำระคOาธรรมเนียม 

ซึ่งประกอบไปดYวยชOองทางออนไลน=และออฟไลน= และ (๒) การตรวจสอบการชำระคOาธรรมเนียม ซึ่งรวมถึง

การออกใบเสร็จรับเงินดYวย โดยสามารถสรุปภาพรวมแนวทางการพัฒนาระบบชำระคOาธรรมเนียมในรูปท่ี 

๔.๖ 

 

รูปท่ี ๔.๖ ภาพรวมการใหOบริการดิจิทัลในข้ันตอนการชำระคVาธรรมเนียม 

๔.๖.๑ แนวทางการพัฒนาระบบชำระคVาธรรมเนียม 

การพัฒนาระบบชำระคOาธรรมเนียมสามารถปฏิบัติไดYตามแนวทางดังน้ี 

การแจYงใหYชำระคOาธรรมเนียม 



 

 

-๓๑- 

– หนOวยงานตYองจัดเตรียมวิธีการชำระคOาธรรมเนียมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส= รวมถึงการชำระดYวย

บัตรเครดิต/บัตรเดบิต และ การชำระผOาน Internet Banking หรือ Mobile Banking 

o ในกรณีที่ระบบบริการมีการออกรหัสแทOง (barcode) สำหรับการชำระเงิน หนOวยงานรัฐ

ตYองจัดทำรหัสแทOงดังกลOาวโดยเปUนไปตามประกาศธนาคารแหOงประเทศไทย เรื่อง รหัสแทOง

มาตรฐานสำหรับการชำระเงิน (Standard Payment Barcode) [๒๔] 

o ในกรณีที่ระบบบริการมีการออก QR code สำหรับการชำระเงิน หนOวยงานรัฐตYองจัดทำ 

QR code ดังกลOาวโดยเปUนไปตามแนวนโยบายของธนาคารแหOงประเทศไทย (ธปท.) เลขท่ี 

ฝนชว90-กส65001-25620417 (แนวนโยบายการใชYมาตรฐาน Thai QR Code ในธุรกรรม

การชำระเงิน) ทั้งนี้ มาตรฐาน Thai QR Code สามารถนำไปใชYงานกับผูYใหYบริการชำระเงิน

ผOานพรYอมเพย= (ทั้งสถาบันการเงินและมิใชOสถาบันการเงิน) โดยรองรับทั้งในรูปแบบสำหรับ

ผูYอนุญาตเปUนผูYแสดง QR code ใหYผูYขออนุญาตสแกน และในรูปแบบผูYขออนุญาตเปUนผูY

แสดง QR code ใหYผูYอนุญาตสแกน ท้ังน้ี ในทางปฏิบัติ ผูYอนุญาตควรเปUนผูYแสดง QR code 

บนระบบบริการแกOผูYขออนุญาต 

o ในกรณีที่หนOวยงานของรัฐจำเปUนตYองแลกเปลี่ยนขYอความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส=

กับสถาบันการเงินโดยตรง ขYอความดังกลOาวตYองเปUนไปตาม มธอ. ๐๐๐๑-๒๕๕๘ [๒๕] 

และ มธอ. ๑๐-๒๕๕๙ [๒๖] 

– หนOวยงานควรแจYงวิธีการชำระคOาธรรมเนียม โดยระบุจำนวนที่ผูYขออนุญาตตYองชำระใหYชัดเจน 

ผOานชOองทางที่ผูYขออนุญาตยื่นคำขอหรือชOองทางอื่นที่ผูYขออนุญาตมอบไวYใหYกับหนOวยงาน เชOน 

อีเมล 

– หนOวยงานควรแจYงวิธีการชำระเงินผOานชOองทางออฟไลน=รOวมดYวย เพื่ออำนวยความสะดวกใหYกับ

ประชาชน รวมถึง การชำระเงินผOานตูY ATM ตูYชำระเงิน สาขาของธนาคาร และการใชYเช็ค 

– ภายหลังจากที่ผูYขออนุญาตชำระคOาธรรมเนียม เจYาหนYาที่ของหนOวยงานหรือระบบอัตโนมัติควร

รับแจYงการชำระคOาธรรมเนียมของผูYขออนุญาต ผOานชOองทางที่ผูYขออนุญาตยื่นคำขอหรือชOองทาง

อ่ืนท่ีผูYขออนุญาตมอบไวYใหYกับหนOวยงาน เชOน แสดงผลบนหนYาจอของเว็ปไซต=หรือแอปพลิเคชัน  

การตรวจสอบการชำระคOาธรรมเนียม 

– เจYาหนYาที่ของหนOวยงานหรือระบบอัตโนมติตYองตรวจสอบความถูกตYองของแบบรายการชำระ

คOาธรรมเนียม 

– ภายหลังการตรวจสอบการชำระคOาธรรมเนียม หนOวยงานตYองออกใบเสร็จการชำระคOาธรรมเนียม

ใหYกับผูYขออนุญาต ผOานชOองทางที่ผูYขออนุญาตยื่นคำขอหรือชOองทางอื่นที่ผูYขออนุญาตมอบไวY

ใหYกับหนOวยงาน เชOน อีเมล 

ตัวอย่าง ๕: บริการชําระค่ะธรรมนียมการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า โดยสามารถเลือกการช่องทางการชําระเงินได้หลากหลายช่องทาง เช่น ชําระเงินผ่าน



 

 

-๓๒- 

ธนาคาร (โดยกรอกข้อมูลชื่อผู้นําฝาก และ หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นจึงทําการพิมพ์ใบชําระเงิน

เพ่ือนําไปชําระท่ีธนาคารดังท่ีระบุไว้) และ บัตรเครดิต/บัตรเดบิต  

 

 

 

๔.๖.๒ ชVองทางออนไลน;สำหรับการรับชำระคVาธรรมเนียม 

หนOวยงานภาครัฐตYองรับเงินผOานระบบอิเล็กทรอนิกส= โดยรับชำระผOานบริการรับชำระเงิน (Bill 

payment) ของระบบ KTB Corporate Online หรือผOานบัตรอิเล็กทรอนิกส= (เดบิตหรือเครดิต) หรือ 

QR Code ผOานเคร่ืองรูดบัตร (Electronic Data Capture: EDC) 

– กรณีการรับชำระผOานระบบ KTB Corporate Online ตYองใชYชื่อบัญชี “ชื่อสOวนราชการ เพื่อการ

รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส=”  



 

 

-๓๓- 

– กรณีการรับชำระผOานบัตรอิเล็กทรอนิกส=และ QR Code ผOานเครื่อง EDC ตYองใชYชื่อบัญชี “ช่ือ

สOวน ราชการ เพื่อการรับเงินผOานเครื่อง EDC” หากหนOวยงานภาครัฐรับวางเครื่อง EDC กับ

ธนาคารพาณิชย=อื่น ที่มิใชOธนาคารกรุงไทย ตYองใชYชื่อบัญชี “ชื่อสOวนราชการ เพื่อการนำเงินสOง

คลังหรือฝากคลัง”  

เมื่อรับชำระเงินแลYว หนOวยงานภาครัฐตYองปฏิบัติตามหลักเกณฑ=เเละวิธีปฏิบัติในการจOายเงิน 

การรับเงินเเละ การนำ เงินสOงคลังหรือฝากคลังของสOวนราชการผOานระบบอิเล็กทรอนิกส= (e-

Payment) จากนั้น หนOวยงานภาครัฐอาจดำเนินการผOานระบบการรับชำระเงินกลางของบริการ

ภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) โดยทำหนังสือไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อขอสิทธิใน

การเขYาใชYงานระบบฯ  

เมื่อไดYรับการแจYงสิทธิในการเขYาใชYงานแลYว หนOวยงานตYองปฏิบัติตามหลักเกณฑ=และวิธีปฏิบัติ

ในการรับเงิน และนำเงินสOงคลังผOานระบบการรับชำระเงินกลาง เชOน การสรYางรายการรับชำระ 

(Catalog) ในระบบฯ โดยระบุว Oา เปUนเง ินรายไดYแผOนดินหรือเง ินฝากคลัง การเรียกรายการ

ใบเสร็จรับเงินและรายงานสรุปการรับชำระเงินจากระบบ ฯ ทุกส้ินวันทำการ 

๔.๖.๓ การออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส; 

หนOวยงานภาครัฐที่รับชำระเงินตYองออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับชำระเงิน เวYนแตOกรณีท่ี

ไดYรับการยกเวYนตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดYวย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจOายเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการนำเงินสOงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงใบเสร็จรับเงินตYองเปUนไปตามแบบที่กระทรวงการคลัง

กำหนด   

สำหรับหนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับมาตรฐานและระดับสูง อาจจัดทำใบเสร็จรับเงินในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส=เพื่อเปUนหลักฐานการรับชำระเงินแทนใบเสร็จรับเงินในรูปแบบกระดาษ โดยปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงการคลัง เร่ือง การใชYใบเสร็จรับเงินที่พิมพ=ดYวยระบบคอมพิวเตอร= และขYอเสนอแนะ

มาตรฐานดYานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเปUนตOอธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส= วOาดYวยขYอความ

อิเล็กทรอนิกส=สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ (ขมธอ. ๒๒-๒๕๖๓) [๒๗]   

๔.๖.๔ ขOอเสนอแนะการพัฒนาระบบชำระคVาธรรมเนียม 

– หนOวยงานตYองจัดใหYมีชOองทางการรับชำระคOาธรรมเนียมผOานระบบอิเล็กทรอนิกส=ตามท่ี

กรมบัญชีกลางไดYกำหนด 

– หนOวยงานควรจัดทำชOองทางในการชำระเงินที่หลากหลายเพื่อใหYบริการประชาชนอยOางทั่วถึง 

รวมท้ัง ชOองทางออนไลน= และ ชOองทางออฟไลน= 

– สำหรับหนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับสูงอาจพิจารณาเขYารOวมระบบการรับชำระเงินกลางของ

บริการภาครัฐ (e-Payment) ของกรมบัญชีกลาง เพื่อเปUนชOองทางการรับชำระคOาธรรมเนียม

ควบคูOกับชOองทางการรับชำระคOาธรรมเนียมของหนOวยงาน 



 

 

-๓๔- 

๔.๗ การออกใบอนุญาตและเอกสารอ่ืน 

ภายหลังการอนุมัติคำขอและชำระคOาธรรมเนียม (ถYามี) หากมีใบอนุญาตและ/หรือเอกสารอื่นใดเปUน

ผลลัพธ=จากกระบวนการขออนุญาตซึ่งผูYขออนุญาตพึ่งไดYรับ หนOวยงานตYองดำเนินการออกใบอนุญาตและ

เอกสารอ่ืนดYวยกระบวนการท่ีนOาเช่ือถือ เพ่ือใหYผูYขออนุญาตสามารถนำใบอนุญาตและเอกสารอ่ืนท่ีไดYรับ ไป

จัดเก็บเปUนหลักฐานหรือนำไปใชYทำธุรกรรมอ่ืนไดYในอนาคต 

การออกใบอนุญาตและเอกสารอื ่นประกอบไปดYวย ๒ กระบวนการยOอย ไดYแกO (๑) การจัดทำ

ใบอนุญาตและเอกสารอื่น (๒) การตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารอื่น ทั้งนี้ เพื่อใหYใบอนุญาตและเอกสาร

อื่นมีความนOาเชื่อถือและมีความสะดวกในการใชYงานโดยผูYขออนุญาต หนOวยงานควรเลือกประเภทเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส=ท่ีมีความเหมาะสมกับประเภทของธุรกรรม รวมทั้งจัดทำการลงลายมือชื่อและตรวจสอบ

ลายมือชื่อโดยผูYมีอำนาจลงนามของหนOวยงาน โดยสามารถสรุปภาพรวมแนวทางการพัฒนาระบบออก

ใบอนุญาตและเอกสารอ่ืนขYอมูลในรูปท่ี ๔.๗ 

หมายเหตุ: ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส=ในขั้นตอนการออกใบอนุญาตและเอกสารอื่น อาจเปUนลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส=เดียวกันกับในข้ันตอนการอนุมัติคำขอ หรือไมOก็ไดY 

 

รูปท่ี ๔.๗ ภาพรวมการใหOบริการดิจิทัลในข้ันตอนการออกใบอนุญาตและเอกสารอ่ืน 

๔.๗.๑ แนวทางการพัฒนาระบบออกใบอนุญาตและเอกสารอ่ืน 

การพัฒนาระบบจัดสOงใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืนสามารถปฏิบัติไดYตามแนวทางดังน้ี 

การจัดทำใบอนุญาตและเอกสารอ่ืน 

– หนOวยงานควรศึกษาแนวทางการใชYงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส= ขYอกำหนดการออกใบอนุญาตและ

เอกสารอื่น รวมถึง การจัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส= การเก็บรักษาเอกสารอิเล็กทรอนิกส= อายุ

การเก็บรักษาเอกสารอิเล็กทรอนิกส= การลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส= และการตั้งชื่อเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส= เปUนตYน จาก มสพร. ๖-๒๕๖๕ และ ขมธอ. ๑๑-๒๕๖๐ [๒๘] 

– หนOวยงานตYองกำหนดบทบาทเจYาหนYาท่ีใหYชัดเจนวOาผูYใดเปUนผูYมีอำนาจลงลายมือช่ือ 



 

 

-๓๕- 

– ในกรณีที่ระบบอัตโนมัติทำหนYาที่ออกใบอนุญาต หนOวยงานตYองกำหนดบทบาทของเจYาหนYาที่ที่มี

หนYาที่รับผิดชอบการทำงานของระบบอัตโนมัติใหYชัดเจน รวมถึงตYองทำการพิสูจน=และยืนยัน

ตัวตนกOอนทำการแกYไขเปล่ียนแปลงการทำงานใด ๆ ของระบบอัตโนมัติ 

– ในกรณีท่ีใบอนุญาตและเอกสารมีวัตถุประสงค=ใหYบุคคลอOานไดYเทOานั้น (human-readable) 

หนOวยงานควรเลือกประเภทของเอกสารดYวยมาตรฐานที่เปUนสากล เพื่อใหYผูYขออนุญาตสามารถ

อOานใบอนุญาตและเอกสารอ่ืนไดYดYวยโปรแกรมท่ีนิยมใชYงานโดยท่ัวไป เชOน  

o .pdf: สามารถอOานไดYดYวยโปรแกรม Adobe Reader อีกทั้งมีขYอกำหนดใน ขมธอ. ๑๑-

๒๕๖๐ 

o .doc / .docx: สามารถอOานไดYดYวยโปรแกรม Microsoft Word 

o .xls: สามารถอOานไดYดYวยโปรแกรม Excel Spreadsheet File   

– ในกรณีท่ีใบอนุญาตและเอกสารอื่นมีความจำเปUนตYองใหYระบบอัตโนมัติสามารถประมวลผลไดY

รOวมดYวย (machine-readable) หนOวยงานควรพิจารณาเลือกประเภทเอกสารตามมาตรฐานดังน้ี 

o Extensible Markup Language (XML) ตาม ขมธอ. ๑๔-๒๕๖๐ [๒๙] 

o เ อ กส า ร ร ั บ รอ ง  ( Verifiable Credential: VC) แ ละ  เ อกส า รส ำแด ง  ( Verifiable 

Presentation: VP) ตาม ขมธอ. ๒๔-๒๕๖๓ [๓๐] 

– หนOวยงานควรจัดทำเอกสารแมOแบบ (Template) และ/หรือโครงสรYางขYอมูล (Schema) เพ่ือการ

สรYางใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืนประเภทเดิมซ้ำในอนาคต 

o ระดับเร่ิมตOน: อาจสรYางเอกสารแมOแบบดYวย Microsoft Word 

o ระดับมาตรฐานและระดับสูง: อาจสรYางเอกสารแมOแบบและ/หรือโครงสรYางขYอมูลเพื่อใหY

ระบบอัตโนมัติใชYสรYางใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืนตOอไป 

– สำหรับหนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับเริ่มตOน หนOวยงานอาจจัดทำใบอนุญาตและเอกสารอ่ืน

ในรูปแบบกระดาษเมื่อใหYผูYมีอำนาจลงลายมือชื่อดYวยน้ำหมึกในขั้นตอนการอนุมัติคำขอกOอน 

จากนั้นแปลงเอกสารใหYอยูOในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส= เชOน สแกนเอกสารใหYเปUนไฟล=ประเภท .pdf 

ตามหลักเกณฑ=และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและขYอความใหYอยูOในรูปของขYอความ

อิเล็กทรอนิกส= พ.ศ. ๒๕๕๓ 

– ในกรณีท่ีบริการไมOมีขั้นตอนการอนุมัติคำขอ หรือ ในกรณีท่ีผูYมีอำนาจลงนามอนุมัติคำขอโดยลง

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส=ประเภทที่ ๑ หรือ ๒ หนOวยงานอาจพิจารณาลงลายมือชื่อเพิ่มเติมหรือ

ลงลายมือชื่อซ้ำในขั้นตอนนี้ โดยใชYลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส=ประเภทที่ ๓ เพื่อเพิ่มความ

นOาเช่ือถือใหYกับเอกสาร 

การตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารอ่ืน 

– หนOวยงานตYองตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารอื ่นวOามีเนื ้อหาถูกตYองและครบถYวน หรือ

ตรวจสอบวOาระบบอัตโนมัติท่ีออกเอกสารทำหนYาถูกตYองสมบูรณ= 



 

 

-๓๖- 

– หนOวยงานตYองตรวจสอบลายมือช่ือวOามาจากผูYมีอำนาจลงลายมือช่ือของหนOวยงานจริง 

o กรณีท่ีใชYอิเล็กทรอนิกส=ประเภทท่ี ๑: ควรตรวจสอบหลักฐานประกอบการลงลายมือช่ือ 

o กรณีที่ใชYอิเล็กทรอนิกส=ประเภทที่ ๒ ขึ้นไป: ควรพัฒนาระบบอัตโนมัติใหYสามารถตรวจสอบ

ลายมือช่ือดYวยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส= 

๔.๗.๒ ขOอเสนอแนะการพัฒนาระบบออกใบอนุญาตและเอกสารอ่ืน 

– หนOวยงานที ่มีความพรYอมในระดับเริ ่มตOนอาจออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส= ซึ ่งจัดทำโดย

เจYาหนYาที่ขององค=กร ในกรณีนี้ หนOวยงานตYองทำการตรวจทานความถูกตYองและความเรียบรYอย

ของใบอนุญาตอยOางระมัดระวัง รวมทั้งควรปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดในตารางที่ ๔.๒ ใน มส

พร. ๖-๒๕๖๕ 

– หนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับมาตรฐานและระดับสูงควรจัดทำระบบอัตโนมัติในการออก

ใบอนุญาตและเอกสารอ่ืน เพ่ือลดโอกาสเกิดขYอผิดพลาดจากการดำเนินการโดยบุคคล 

– ในกรณีที่ยังมีไมOการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส=ประเภทที่ ๓ ในขั้นตอนอนุมัติคำขอ หนOวยงานท่ี

มีความพรYอมในระดับมาตรฐานและระดับสูงควรออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส=โดยลงลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส=ประเภทที่ ๓ โดยควรใชYใบรับรองประเภทนิติบุคคล (Enterprise Certificate) ซ่ึง

ระบุช่ือของหนOวยงาน เพ่ือเพ่ิมความนOาเช่ือใหYกับเอกสาร 

– หนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับสูงอาจพิจารณาประทับตราเวลาในใบอนุญาตและเอกสารอ่ืน

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส= เพ่ือความนOาเช่ือถือในการตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารในระยะยาว 

๔.๘ การจัดสVงใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืน 

กระบวนการจัดสOงใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นเปUนถือเปUนขั้นตอนสุดทYายในกระบวนการใหYบริการขอ

อนุญาตของภาครัฐ ยกเวYนกรณีที่หนOวยงานอาจตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาตยYอนหลัง หรือ

กำหนดใหYผูYขออนุญาตย่ืนเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมภายหลังการจัดสOงใบอนุญาต เปUนตYน 

หนOวงงานของรัฐสามารถเลือกชOองทางในการจัดสOงใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นผOานชOองทางดิจิทัลไดY 

๓ ชOองทางหลัก ไดYแกO ทางอีเมล สื่อสังคมออนไลน= เว็บไซต= หรือ แอปพลิเคชัน ซึ่งถูกจัดสOงโดยเจYาหนYาท่ี

หรือระบบอัตนัติ โดยสามารถสรุปภาพรวมแนวทางการพัฒนาระบบจัดสOงใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืนในรูปท่ี 

๔.๘ 



 

 

-๓๗- 

 

รูปท่ี ๔.๘ ภาพรวมการใหOบริการดิจิทัลในข้ันตอนการจัดสVงใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืน 

๔.๘.๑ แนวทางการพัฒนาระบบจัดสVงใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืน 

การพัฒนาระบบจัดสOงใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นโดยเจYาหนYาที่ของหนOวยงาน สามารถปฏิบัติไดY

ตามแนวทางดังน้ี 

– หนOวยงานควรเลือกชOองทางการจัดสOงใบอนุญาตหรือเอกสารตามความเหมาะสม โดยอาจ

พิจารณาจัดสOงในชOองทางเดียวกันกับที่ผู Yขออนุญาตจัดทำแบบคำขอและยื่นคำขอ ทั้งนี้ ควร

พิจารณาจากปdจจัยดYานกฎหมายและความเส่ียงดYานภัยคุกคามจากชOองทางท่ีจะจัดสOงรOวมดYวย 

– ในกรณีท่ีเจYาหนYาที ่ของหนOวยงานเปUนผู YจัดสOง เจYาหนYาท่ีตYองตรวจสอบความเรียบรYอยของ

ใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืน โดยตรวจทานใหYแนOชัดวOาขYอมูลท่ีปรากฏอยูOถูกตYองกOอนจัดสOงทุกคร้ัง  

– ในกรณีท่ีระบบอัตโนมัติทำหนYาที่จัดสOงเอกสาร เจYาหนYาท่ีผู Yรับผิดชอบการทำงานของระบบ

อัตโนมัติตYองตรวจสอบใหYมั่นใจวOาระบบอัตโนมัติทำงานทุกกระบวนการถูกตYอง พรYอมจัดทำ

บันทึกหลักฐานท่ีเก่ียวขYองโดยสมบูรณ= 

– หากใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นมีขYอมูลสOวนบุคคล หนOวยงานตYองใชYความระมัดระวังในการจัดสOง 

เพ่ือไมOใหYบุคคลอ่ืนท่ีไมOไดYรับอนุญาตเขYาถึงใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืนท่ีถูกจัดสOง 

– จัดสOงใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืนตามชOองทางท่ีหนOวยงานเลือก 

o ชOองทางอีเมล: หนOวยงานควรจัดสOงเอกสารไปยังอีเมลท่ีผูYขออนุญาตจัดทำแบบคำขอและย่ืน

คำขอ หรืออีเมลอ่ืนท่ีผูYขออนุญาตมอบใหYหนOวยงาน 

o ชOองทางสื่อสังคมออนไลน=: หนOวยงานควรจัดสOงเอกสารไปยังชOองทางสื่อสังคมออนไลน=ที่ผูY

ขออนุญาตจัดทำแบบคำขอและย่ืนคำขอ  

o ชOองทางเว็ปไซต=หรือแอปพลิเคชัน: หนOวยงานควรจัดสOงเอกสารไปยังชOองทางติดตOอกลับผูY

ขออนุญาตมอบไวYใหYกับหนOวยงาน เชOน อีเมล หรือจัดทำชOองทางใหYผูYใชYงานสามารถดาวน=

โหลดเอกสารทางเว็ปไซต=หรือแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ หากเอกสารมีขYอมูลสOวนบุคคล ผูYขอ

อนุญาตตYองทำการพิสูจน=ยืนยันตัวตนกOอนดาวน=โหลดเอกสาร 



 

 

-๓๘- 

– เจYาหนYาที่หรือระบบอัตโนมัติควรทำการลงทะเบียนของใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นที่ถูกจัดสOงตาม

แบบท่ีกำหนด พรYอมลงเลขท่ีและวันเดือนป·ท่ีจัดสOง   

– หนOวยงานควรจัดทำจัดทำชOองทางใหYผูYขออนุญาตสามารถขอใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นใหมOอีก

ครั้ง ภายหลังกระบวนการขออนุญาตเสร็จสมบูรณ= เชOน ในกรณีที่ผูYขออนุญาตทำไฟล=ใบอนุญาต

อิเล็กทรอนิกส=หาย และประสงค=ท่ีจะขอใบอนุญาตใหมOอีกคร้ัง 

ตัวอย่าง ๖: บริการตรวจสอบผลการย่ืนแบบในระบบ e-Filing ของกรมสรรพากร มีข้ันตอนโดยสังเขปดังน้ี 

๑.) ยืนยันตัวตนเพ่ือเข้าสู่ระบบ e-Filing ด้วย เลขประจําตัวผู้เสียภาษีหรือช่ือผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และ OTP ทาง 

SMS 

๒.) กรอกข้อมูล Laser ID บนบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี 

๓.) ดาวน์โหลดภาพแบบ หรือ ภาพใบเสร็จรับเงิน/ใบรับ 
 

 
 



 

 

-๓๙- 

 
 

 
 



 

 

-๔๐- 

 
 

๔.๘.๒ ขOอเสนอแนะการพัฒนาระบบจัดสVงใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืน 

– หนOวยงานตYองประกาศชOองทางการจัดสOงใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น โดยเป¸ดเผยขYอมูลหรือ

ขOาวสารสาธารณะที่หนOวยงานของรัฐจัดทำและครอบครองตามพระราชบัญญัติการบริหารงาน

และการใหYบริการภาครัฐผOานระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจมีชOองทางการตรวจสอบขั้นตอน

การจัดและสถานะการจัดสOงใบอนุญาตฯ 

– หนOวยงานควรพิจารณาจัดทำชOองทางในการจัดสOงใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น ที่มีความเหมาะสม

กับประเภทของธุรกรรมและลักษณะการใชYงานของผูYขออนุญาต โดยอาจพิจารณาชOองทางการ

จัดสOงใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นมากกวOา ๑ ชOองทาง เพื่อเปUนทางเลือกใหYผูYขออนุญาต เชOน การ

สOงใบอนุญาตทางอีเมล รOวมกับการดาวน=โหลดใบอนุญาตผOานทางเว็บไซต=ของหนOวยงาน 

– หนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับเริ่มตOนอาจจัดสOงใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น ผOานทางอีเมลหรือ

สื่อสังคมออนไลน=ที่หนOวยงานใหYบริการ โดยเจYาหนYาที่ของหนOวยงาน ซึ่งควรเปUนชOองทางเดียวกัน

กับท่ีผูYขออนุญาตดำเนินการย่ืนคำขอเขYามายังหนOวยงาน 

– หนOวยงานที่มีความพรYอมในระดับมาตรฐานและระดับสูงควรพัฒนาระบบอัตโนมัติในการจัดสOง

ใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น เพื่อลดโอกาสผิดพลาดจากการปฏิบัติหนYาที่โดยบุคคล อีกทั้งชOวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใหYบริการของหนOวยงาน 



 

 

-๔๑- 

๕. กรณีศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัล โดยเฉพาะกระบวนการขออนุญาตทั้ง ๘ 

ขั้นตอน ไดYมีการจัดทำสัมภาษณ=หนOวยงานของรัฐที่ใหYบริการประชาชนผOานชOองทางดิจิทัล เพื่อเปUนตัวอยOางในการ

พัฒนาบริการดิจิทัลใหYกับหนOวยงานอื่น โดยสัมภาษณ=ทั้งหมด ๕ บริการ แบOงตามระดับความพรYอมของบริการ 

ดังน้ี 

– บริการที่มีความพร้อมในระดับเริ่มต้น ๒ บริการ ได้แก่ บริการการลงทะเบียนจองลําดับเพื่อขอรับบริการทํา

หมันสัตว์เล้ียง และบริการลงทะเบียนเพ่ือขอรับบริการต่ออายุบัตรประจําตัวประชาชน 

– บริการท่ีมีความพร้อมในระดับมาตรฐาน ๑ บริการ ได้แก่ ระบบย่ืนคําขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบ

ดิจิทัล 

– บริการที ่มีความพร้อมในระดับสูง ๒ บริการ ได้แก่ บริการขอยื ่นรับบริการการจดทะเบียนนิติบุคคล

อิเล็กทรอนิกส์ และบริการย่ืนแบบและนําส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งนี้ ระดับความพรYอมของบริการไมOไดYบOงบอกถึงระดับความพรYอมของหนOวยงาน โดยหนOวยงานที่มีความ

พรYอมในระดับสูงอาจพิจารณาใหYบริการที่มีความพรYอมในระดับเริ่มตYนหรือระดับมาตรฐาน ตามความเหมาะสม

ของธุรกรรมท่ีใหYบริการ เปUนตYน 

หมายเหตุ ๑: ขYอมูลของกรณีศึกษาภายในเอกสารฉบับนี้ มาจากขYอมูลที ่เปUนสาธารณะและขYอมูลจากการ

สัมภาษณ=เจYาหนYาที่ของหนOวยงานระหวOางเดือนสิงหาคมและกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยลักษณะการใหYบริการของ

หนOวยงานอาจมีการเปล่ียนแปลงจากท่ีแสดงในเอกสารฉบับน้ี 

หมายเหตุ ๒: ในกรณีศึกษาท่ีจะนำเสนอ พบวOาขั้นตอนชำระคOาธรรมเนียมเกิดขึ้นกOอนขั้นตอนอนุมัติคำขอ 

เอกสารฉบับน้ีจึงนำเสนอขYอมูลตามลำดับดังกลOาว ซึ่งจะแตกตOางจากลำดับขั้นตอนกระบวนการดิจิทัลในหัวขYอท่ี 

๕ ของเอกสารฉบับน้ีและ มสพร. ๖-๒๕๖๕ 

๕.๑ บริการลงทะเบียนเพ่ือขอรับบริการทำหมันสัตว;เล้ียง 

บริการลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการทำหมันสัตว=เลี้ยง เปUนบริการดิจิทัลที่มีความพรYอมในระดับ

เริ่มตOนซึ่งใหYบริการโดยเทศบาลนครเชียงใหมO เพื่อใหYประชาชนในเขตพื้นที่ใหYบริการสามารถแจYงความ

ประสงค=เขYารับบริการทำหมันสัตว=เลี้ยงและลงทะเบียนขอรับวันเวลาเขYารับบริการผOานบัญชี Line ของ

หนOวยงาน โดยบริการนี้ถือเปUนตัวอยOางการใหYบริการประชาชนผOานทางบริการสื่อสังคม ซึ่งมีคOาใชYจOายใน

การดำเนินงานและบริหารจัดการต่ำ อีกทั้งใชYเวลาในการเตรียมใหYบริการนYอยและไมOตYองการผูYเชียวชาญ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทส 

บริการลงทะเบียนเพ่ือขอรับบริการทำหมันสัตว=เล้ียงมีข้ันตอนการดำเนินงานดังน้ี 



 

 

-๔๒- 

– การสืบคOนขOอมูล: ผูYขอบริการสามารถสืบคYนหาขYอมูลผOานทั้งชOองทางอิเล็กทรอนิกส=ไดYหลากหลาย

ชOองทาง ไดYแกO (๑) เว็บไซต=ของเทศบาลนครเชียงใหมO (๒) Facebook (๓) Line Official Account 

รวมทั้งมีการเผยแพรOขYอมูลแบบออฟไลน= เชOน แผOนพับ ป¡ายรงณรงค= และหนOวยเคลื่อนท่ี โดยผูYขอ

อนุญาตสามารถใชY URL หรือแสกน QR Code ซึ่งเชื่อมโยงกับ Google Forms เพื่อดำเนินการในข้ัน

ตOอไป 

– การพิสูจน;และยืนยันตัวตน: บริการไมOมีข้ันตอนการพิสูจน=และยืนยันตัวตน 

– การจัดทำและยื่นคำขอ: ผูYขออนุญาตกรอกขYอมูลใน Google Forms ซึ่งประกอบไปดYวย (๑) ขYอมูล

เจYาของสัตว=เลี้ยง ไดYแกO ชื่อ นามสกุล ที่อยูO เบอร=โทรศัพท= เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ (๒) 

ขYอมูลสัตว=เล้ียง ไดYแกO ช่ือ อายุ เพศ ชนิดของสัตว=เล้ียง และลักษณะการเล้ียง  

– การตรวจสอบและพิจารณาคำขอ: เจYาหนYาที่ตรวจสอบขYอมูลที่กรอกโดยผูYขออนุญาตใน Google 

Forms โดยตรวจสอบที่อยูOบนบัตรประจำตัวประชาชนวOาอยูOภายในเขตพื้นท่ีใหYบริการหรือไมO หากท่ี

อยูOไมOไดYอยูOในเขตพื้นที่ใหYบริการ เจYาหนYาท่ีจะติดตOอผูYขออนุญาตทางโทรศัพท=เพื่อสอบถามที่อยูO

ปdจจุบัน 

– การชำระคVาธรรมเนียม: บริการไมOมีข้ันตอนการชำระคOาธรรมเนียม 

– การอนุมัติคำขอ: เจYาหนYาท่ีอนุมัติคำขอหากท่ีอยูOปdจจุบันของผูYขออนุญาตอยูOในเขตพ้ืนท่ีใหYบริการจริง 

– การออกใบอนุญาตและเอกสารอ่ืน: บริการไมOมีข้ันตอนการออกใบอนุญาตและเอกสารอ่ืน 

– การจัดสVงใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น: เจYาหนYาที่ติดตOอผูYขออนุญาตทางโทรศัพท= เพื่อแจYงผลการขอ

อนุญาต พรYอมแจYงวันเวลาเขYารับบริการท่ีศูนย=ใหYบริการ 

ภายหลังการอนุมัติ เจYาของสัตว=ลี้ยงสามารถนำสัตว=เลี้ยงที่ลงทะเบียนมาเขYารับบริการที่ศูนย=บริการ

ของเทศบาลนครเชียงใหมO โดยจะมีการพิสูจน=ตัวตนเจYาของสัตว=เลี้ยงแบบพบเห็นตOอหนYาโดยการขอดูบัตร

ประชาชน  

ทั้งนี้ ในปdจจุบันเจYาหนYาท่ีเทศบาลนครเชียงใหมOยังไมOมีวิธีตรวจสอบที่อยูOปdจจุบันของผูYขออนุญาต ทำ

ใหYไมOมีวิธีในการป¡องกันการใหYขYอมูลท่ีอยูOปdจจุบันท่ีเปUนเท็จ นอกจากน้ี หากผูYขออนุญาตใหYขYอมูลติดตOอกลับ

ผิดพลาด เจYาหนYาท่ีจะไมOสามารถติดตOอผูYขออนุญาตเพ่ือแจYงผลการอนุมัติ 



 

 

-๔๓- 

 

รูปท่ี ๕.๑ การดำเนินงานบริการลงทะเบียนเพ่ือขอรับบริการทำหมันสัตว;เล้ียง 

๕.๒ บริการลงทะเบียนเพ่ือขอรับบริการตVออายุบัตรประจำตัวประชาชน 

บริการลงทะเบียนเพ่ือขอรับบริการตOออายุบัตรประจำตัวประชาชน เปUนบริการดิจิทัลท่ีมีความพรYอม

ในระดับเริ่มตOนซึ่งใหYบริการโดยเทศบาลนครเชียงใหมO เพื่อใหYประชาชนในเขตพื้นที่ใหYบริการสามารถแจYง

ความประสงค=เขYารับบริการตOออายุบัตรประจำตัวประชาชนและลงทะเบียนขอรับวันและเวลาเขYารับบริการ

ผOานบัญชี Facebook ของหนOวยงาน โดยกกรณีศึกษานี้ถือเปUนตัวอยOางการใหYบริการประชาชนผOานทาง

บริการส่ือสังคมอีกกรณีศึกษาหน่ึง 

บริการลงทะเบียนเพ่ือขอรับบริการตOออายุบัตรประจำตัวประชาชนมีข้ันตอนการดำเนินงานดังน้ี 



 

 

-๔๔- 

– การสืบคOนขOอมูล: ผูYขออนุญาตสามารถสืบคYนขYอมูลผOานชOองทางอิเล็กทรอนิกส=ไดYหลากหลายชOองทาง 

เชOน ดาวน=โหลดคูOมือจากเว็บไซต=และจาก Facebook ของหนOวยงาน ซึ ่งมี URL และ QR Code 

สำหรับใชYดำเนินการขออนุญาตในข้ันตอนตOอไป 

– การพิสูจน;และยืนยันตัวตน: บริการไมOมีข้ันตอนการพิสูจน=และยืนยันตัวตน 

– การจัดทำและยื ่นคำขอ: ผู YขออนุญาตแจYงความประสงค=เขYารับบริการโดยสOงขYอความมายัง 

Facebook ของหนOวยงาน โดยแจYงเลขประจำตัวประชาชนพรYอมระบุประเภทของบริการท่ีตYองการ

เขYารับ 

– การตรวจสอบและพิจารณาคำขอ: เจYาหนYาที่ตรวจสอบขYอมูลบัตรประชาชนจากเลขประจำตัว

ประชาชน 

– การชำระคVาธรรมเนียม: บริการไมOมีข้ันตอนการชำระคOาธรรมเนียม 

– การอนุมัติคำขอ: เจYาหนYาท่ีอนุมัติคำขอหากขYอมูลบัตรประชาชนถูกตYอง 

– การออกใบอนุญาตและเอกสารอ่ืน: บริการไมOมีข้ันตอนการออกใบอนุญาตและเอกสารอ่ืน 

– การจัดสVงใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น: เจYาหนYาที่แจYงผลการอนุมัติ พรYอมแจYงวันเวลาเขYารับบริการ

ผOานทาง Facebook 

ภายหลังการอนุมัติ ผูYขออนุมัติสามารถเดินทางมาที่ศูนย=ใหYบริการเพื่อเขYารับบริการตOออายุบัตร

ประชาชนตOอไป โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเกOาตOอเจYาหนYาที่ เพื่อทำการพิสูจน=ตัวตนแบบพบเห็นตOอ

หนYา 



 

 

-๔๕- 

   

รูปท่ี ๕.๒ การดำเนินงานบริการลงทะเบียนเพ่ือขอรับบริการตVออายุบัตรประจำตัวประชาชน 

๕.๓ บริการย่ืนคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล 

บริการยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล (FICs Digital Submission) เปUนบริการ

ดิจิทัลที่มีความพรYอมในระดับมาตรฐานซึ่งใหYบริการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใหYผูYประกอบการท่ี

ประสงค=จะประกอบกิจการโรงงานสามารถย่ืนคำขออนุญาตจากทางกรมไดY  

ทั้งนี้ ณ ขณะเวลาท่ีรวบรวมขYอมูลของกรณีศึกษาน้ี บริการยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

แบบดิจิทัลกำลังอยูOในระหวOางการเปลี่ยนถOายจากการใหYบริการแบบดั่งเดิมเปUนการใหYบริการแบบดิจิทัล  

จึงถือไดYวOาเปUนบริการในรูปแบบผสม ที่มีองค=ประกอบการใหYบริการทั้งในรูปแบบดิจิทัลและรูปแบบพบเห็น

ตOอหนYาระหวOางผูYขออนุญาตและเจYาหนYาที่ของหนOวยงาน (หนOวยงานมีแผนท่ีจะพัฒนาบริการใหYเปUนรูปแบบ

ดิจิทัลโดยสมบูรณ=ภายในป· พ.ศ. ๒๕๖๖) ดังนั ้น กรณีศึกษานี ้จึงเปUนตัวอยOางสำคัญที ่แสดงถึงการ



 

 

-๔๖- 

ปรับเปล่ียนแนวทางการใหYบริการภาครัฐมาเปUนรูปแบบดิจิทัล โดยเร่ิมตYนการพัฒนาบริการใหYเปUนบริการใน

รูปแบบผสม กOอนพัฒนาใหYเปUนบริการดิจิทัลโดยสมบูรณ=ตOอไป 

บริการย่ืนคําขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัลมีข้ันตอนการดำเนินงานดังน้ี 

– การสืบคOนขOอมูล: ผูYขออนุญาตสามารถสืบคYนขYอมูลผOานชOองทางอิเล็กทรอนิกส=ไดYหลากหลายชOองทาง  

รวมถึง เว็บไซต= info.go.th เว็บไซต=ของหนOวยงาน Facebook YouTube Instagram และ TikTok  

– การพิสูจน;และยืนยันตัวตน: ผูYขออนุญาตลงทะเบียนสมัครการใชYงานระบบบริการ โดยแสดงบัตร

ประจำตัวประชาชนและยื่นเอกสารที่เกี่ยวขYองกับการพิสูจน=ตัวตนของทั้งบุคคลและนิติบุคคล ตOอ

เจYาหนYาที ่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในรูปแบบพบเห็นตOอหนYา จากนั้นผู YขออนุญาตจะไดYรับ 

Username และ Password สำหรับการยืนยันตัวตนเพ่ือใชYบริการตOอไปในอนาคต 

– การจัดทำและยื่นคำขอ: ผูYขออนุญาตจัดทำและยื่นคำขอในรูปแบบผสมผสานระหวOางรูปแบบดิจิทัล

และรูปแบบพบเห็นตOอหนYา โดยแสดงเอกสารบางสOวนในรูปแบบกระดาษท่ีเก่ียวขYองกับการขออนุญาต

ตOอเจYาหนYาท่ีของหนOวยงาน จากนั้นเจYาหนYาท่ีจะแปลงขYอมูลใหYอยูOในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส= 

เพื่อการใชYงาน บริหารจัดการ และจัดเก็บเอกสารของหนOวยงาน รวมทั้งสามารถจัดทำและยื่นคำขอ

เอกสารบางสOวนทางดิจิทัล เชOน อัพโหลดพิมพ=เขียวในรูปแบบไฟล= AutoCAD และรูปถOาย  

– การตรวจสอบและพิจารณาคำขอ: เจYาหนYาท่ีตรวจสอบความถูกตYองและความครบถYวนของเอกสาร

ผOานระบบดิจิทัล 

– การชำระคVาธรรมเนียม: ผูYขออนุญาตสามารถชำระคOาธรรมเนียมผOานระบบ e-Payment ซึ่งเชื่อมตOอ

กับของกรมบัญชีกลาง หรือผOานแอปพลิเคชันของธนาคารท่ีผูYขออนุญาตใชYบริการ 

– การอนุมัติคำขอ: อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผูYท่ีไดYรับมอบหมาย ลงลายมือขื่อประเภทที่ ๓

ผOานทางเว็บไซต=ของหนOวยงานเพ่ือทำการอนุมัติคำขอ 

– การออกใบอนุญาตและเอกสารอื ่น: ภายหลังการอนุมัติ ระบบของหนOวยงานจะใชYลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส=ในการสรYางใบอนุญาตในรูปแบบไฟล= PDF 

– การจัดสVงใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น: ผูYขออนุญาตสามารถดาวน=โหลดใบอนุญาตผOานทางเว็บไซต=ของ

หนOวยงาน  

 



 

 

-๔๗- 

 

รูปท่ี ๕.๓ การดำเนินงานบริการย่ืนคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล 

๕.๔ บริการขอย่ืนรับบริการการจดทะเบียนนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส; 

บริการขอย่ืนรับบริการการจดทะเบียนนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส= (e-Registration) เปUนบริการดิจิทัลท่ี

มีความพรYอมในระดับสูงซึ่งใหYบริการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคYา เพื่ออำนวยความสะดวกใหYผูYประกอบการ

สามารถจดทะเบียนนิติบุคคล สำหรับทั้งหYางหุYนสOวนและบริษัทจำกัด โดยกรณีศึกษานี้เปUนตัวอยOางที่สำคัญ

เนื่องจากวOามีขั้นตอนการขออนุญาตครบทั้ง ๘ ขั้นตอน อีกทั้งเปUนบริการที่มีความพรYอมในระดับสูง ทำใหY

หนOวยงานของรัฐท่ีกำลังพัฒนาระบบบริการดิจิทัลสามารถปฏิบัติตามเปUนแบบอยOาง 

บริการขอย่ืนรับบริการการจดทะเบียนนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส=มีข้ันตอนการดำเนินงานดังน้ี 



 

 

-๔๘- 

– การสืบคOนขOอมูล: ผูYขออนุญาตสามารถสืบคYนขYอมูลไดYคูOมือการใชYบริการ ในเว็บไซต= info.go.th และ 

ทางเว็บไซต=ของหนOวยงานเปUนหลัก 

– การพิสูจน;และยืนยันตัวตน: ผูYขออนุญาตสามารถทำการพิสูจน=ตัวตนเพื่อลงทะเบียนขอใชYบริการไดY 

๔ ชOองทางหลัก ไดYแกO (๑) แสดงหลักฐานใหYเจYาหนYาที่เปUนผูYตรวจสอบโดยตรง (๒) แสดงใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส=จากผูYใหYบริการออกใบรับรอง (๓) ระบบ e-KYC ของหนOวยงาน ซี่งมี IAL ระดับ 2 (๔)

บริการจาก National Digital ID (NDID)  

– การจัดทำและย่ืนคำขอ: ผูYขออนุญาตกรอกขYอมูลและแนบเอกสารที่เกี่ยวขYองผOานทางเว็บไซต=ของ

หนOวยงาน เชOน ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่ตั้งสำนักงาน โดยผูYขออนุญาตลงลายมือ

ชื่ออิเล็กทรอนิกส=ประเภทที่ ๑ โดยการกรอกรหัสผOานและ OTP ที่ไดYรับทางโทรศัพท=มือถือกOอนการ

ย่ืนคำขอ 

– การตรวจสอบและพิจารณาคำขอ: ระบบอัตโนมัติจะทำงานตรวบสอบขYอมูลเบื้องตYน จากนั้นนาย

ทะเบียนจะตรวจสอบขYอมูลดYานกฎหมาย โดยจะตรวจสอบวOาผูYยื่นคำขอมีอำนาจในการลงลายมือช่ือ

ใหYกับนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนหรือไมO 

– การอนุมัติคำขอ: นายทะเบียนเปUนผูYอนุมัติ โดยลงลายมืออิเล็กทรอนิกส=ประเภทที่ ๓ ดYวยใบรับรอง

ของหนOวยงานผOานทางระบบดิจิทัลของหนOวยงาน 

– การชำระคVาธรรมเนียม: ผูYขออนุญาตสามารถชำระคOาธรรมเนียมการจดทะเบียนไดYหลายชOองทาง 

รวมถึง บัตรเครดิต Internet Banking และ Payment Gateway ของทางหนOวยงาน เปUนตYน อีกท้ัง

สามารถชำระคOาธรรมเนียมผOานชOองทางออฟไลน= เชOน ผOาน ATM และสาขาของธนาคาร 

– การออกใบอนุญาตและเอกสารอื่น: ระบบอัตโนมัติสรYางใบอนุญาตในรูปแบบ PDF/A-3 ซึ่งลงลายมือ

ขื่ออิเล็กทรอนิกส=ประเภทที่ ๓ พรYอมลงประทับตราเวลาของหนOวยงาน ซ่ึงในปdจจุบันใหYบริการ

ประทับตราเวลาจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส= (สพธอ.) 

– การจัดสVงใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น: ผูYขออนุญาตสามารถดาวน=โหลดใบอนุญาตในผOานทางเว็บไซต=

ของหนOวยงาน 

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการคYากำลังพัฒนาระบบใหYผูYแทนที่ไดYรับมอบอำนาจสามารถลงลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส= เพ่ือใหYสามารถจัดทำและย่ืนคำขอแทนผูYมีอำนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลไดY 



 

 

-๔๙- 

 

รูปท่ี ๕.๔ การดำเนินงานบริการขอย่ืนรับบริการการจดทะเบียนนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส; 

๕.๕ บริการย่ืนแบบและชำระภาษีออนไลน; 

บริการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน= (e-Filing) เปUนบริการดิจิทัลที่มีความพรYอมในระดับสูงซ่ึง

ใหYบริการโดยกรมสรรพากร ซึ่งอำนวยความสะดวกใหYประชาชน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในการย่ืน

แบบและชำระภาษีผOานชOองทางอิเล็กทรอนิกส= โดยกรณีศึกษานี้เปUนบริการดิจิทัลของภาครัฐที่มีการใชY

บริการโดยประชาชนอยOางกวYางขวางมากที่สุดบริการหนึ่งของประเทศ อีกทั้งมีประวัติการใหYบริการเปUน

เวลานาน โดยมีการทดสอบและพัฒนาบริการจากความคิดเห็นของผูYใชYงานจริงอยOางตOอเน่ือง 

บริการย่ืนแบบและชำระภาษีออนไลน=มีข้ันตอนการดำเนินงานดังน้ี 



 

 

-๕๐- 

– การสืบคOนขOอมูล: ผูYขออนุญาตสามารถสืบคYนขYอมูลคูOมือการใชYบริการ ในเว็บไซต= rd.go.th ทาง

เว็บไซต=ของหนOวยงาน อีเมล และผOานทางบริการสื ่อสังคมหลากหลายชOองทาง เชOน Facebook 

TikTok Line และ Twitter เปUนตYน นอกจากน้ี หนOวยงานมีศูนย=บริการ RD Intelligence Center 

ตอบรับทางโทรศัพท= 

– การพิสูจน;และยืนยันตัวตน: ผูYขออนุญาตสามารถพิสูจน=และยืนยันตัวตนเขYาใชYบริการไดY ๓ ชOองทาง 

(๑) ลงทะเบียนบัญชีกับเว็บไซต=ของกรมสรรพากร โดยใชY Username และ Password พรYอม OTP 

ผOานทางโทรศัพท=มือถือ (๒) บริการยืนยันตัวตนผOาน NDID platform และ (๓) บริการยืนยันตัวตน

ผOาน D.DOPA 

– การจัดทำและยื่นคำขอ: ผูYขออนุญาตกรอกขYอมูลการยื่นภาษีผOานทางเว็บไซต=ของหนOวยงาน โดย

ตรวจสอบขYอมูลและกดยืนยันการย่ืนแบบ 

– การตรวจสอบและพิจารณาคำขอ: หนOวยงานมีระบบอัตโนมัติในการตรวจสอบและพิจารณาคำขอใน

การยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อตรวจสอบคำขอที่มีขYอมูลผิดปกติ เพื่อใหYผูYเสียภาษีกรอกขYอมูลใหY

ถูกตYองครบถYวน ในการยื่นแบบใหYสมบูรณ= นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาคำขอภายหลังการยื่นคำขอ

สำเร็จลุลOวงโดยการตรวจสอบจากเจYาหนYาที่ของหนOวยงาน ทั้งนี้ กรมสรรพากรไดYทําการเชื่อมโยง

ขYอมูลกับหนOวยงานตOาง ๆ เพื่อการตรวจสอบขYอมูลการชําระภาษี อาทิ กรมบัญชีกลาง สํานักงาน

ประกันสังคม กรมพัฒนาธุรกิจการคYา สํานักงานคณะกรรมการสOงเสริมการลงทุน รวมถึงธนาคาร และ

บริษัทประกันชีวิตตOาง ๆ 

– การอนุมัติคำขอ: บริการไมOมีขั้นตอนการอนุมัติคำขอสำหรับการยื่นแบบและชำระภาษีของบุคคล

ธรรมดา  

– การชำระคVาธรรมเนียม: บริการยื่นแบบและชําระภาษีออนไลน=ไมOมีคOาธรรมเนียมในการใหYบริการ แตO

หากการยื่นแบบมีภาษีที่ตYองชําระ ตYองดําเนินการชําระภาษีใหYแลYวเสร็จจึงจะถือวOาการยื่นแบบแสดง

รายการเสร็จสมบูรณ= โดยผูYขออนุญาตสามารถชําระภาษีผOานชOองทางท่ีหลากหลาย เชOน การชำระผOาน

ร ะบบ  e-Payment, Credit Card, ATM, Internet Banking, Tele Banking, Phone Banking, 

Mobile Banking, Tax Smart Card และชำระผOานเคาน=เตอร=ธนาคาร, ไปรษณีย=, 7-11, Lotus’s 

และ TrueMoney ท้ังน้ีหนOวยรับชำระอาจมีการเรียกเก็บคOาธรรมเนียมจากผูYรับบริการ 

– การออกใบอนุญาตและเอกสารอื่น: ระบบอัตโนมัติจัดทำใบเสร็จรับเงินหลักฐานการชำระภาษีเปUน

เอกสารอิเล็กทรอนิกส=ในรูปแบบ PDF/A3 

– การจัดสVงใบอนุญาตหรือเอกสารอ่ืน: ผูYขออนุญาตสามารถดาวน=โหลดหลักฐานการชำระภาษีผOานทาง

เว็บไซต=ของหนOวยงาน 



 

 

-๕๑- 

 

รูปท่ี ๕.๕ การดำเนินงานบริการย่ืนแบบและนำสVงขOอมูลผVานระบบอิเล็กทรอนิกส; สำหรับบุคคลธรรมดา 

  



 

 

-๕๒- 

บรรณานุกรม 

[๑] สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน). มสพร. ๖-๒๕๖๕ ว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทาง

ดิจิทัลภาครัฐ – ภาพรวม. สืบค้นจาก https://standard.dga.or.th/dga-std/5212/ 

[๒] สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน). มรด.-๑๒๐๐๑:๒๕๖๓ ว่าด้วยร่างการเปิดเผยข้อมูลเปิด

ของภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ สืบค้นจาก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/148/T_0026.PDF?fbclid=IwAR2oKSuJ

vLg91b3W3TravIsJy5N2iJ04JpaMde9zWXD1qCF08XO6GOYgtRQ 

[๓] สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจ ิท ัล (องค=การมหาชน). คำถามที ่พบบOอย (FAQ) สำหรับเจYาหนYาท่ี. 

admin.info.go.th/storage/media/9896/FAQ-ถาม-ตอบ-(สำหรับเจYาหนYาท่ี)-(2).pdf 

[๔] สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค=การมหาชน). แนะนำการใชYงานเว็บไซต=ศูนย=รวมขYอมูลเพื่อติดตOอ

ราชการ (สำหรับเจYาหนYาที ่). สืบคYนจาก admin.info.go.th/storage/media/8315/00_DGA-Info-

Fronend-Admin-Manual_full.pdf 

[๕] สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค=การมหาชน). การเขYาใชYงานระบบศูนย=รวมขYอมูลเพื่อติดตOอราชการ 

สำหรับเจYาหนYาท่ี. สืบคYนจาก admin.info.go.th/storage/media/8313/info_การเขYาใชYงานระบบศูนย=

รวมขYอมูลบริการภาครัฐ_full.pdf 

[๖] สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค=การมหาชน). คูOมือการใชYงานระบบศูนย=รวมขYอมูลเพื่อติดตOอราชการ 

(สําหรับเจYาหนYาที ่จ ุดบริการ). สืบคYนจาก admin.info.go.th/storage/media/10578/00_DGA-

Citizen-Agency-user_full.pdf 

[๗] สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค=การมหาชน). คูOมือการใชYงานระบบศูนย=รวมขYอมูลเพื่อติดตOอราชการ 

(ส ําหร ับเจ Yาหน Yาท ี ่ ร ีว ิวค ู Oม ือ) . ส ืบค Yนจาก admin.info.go.th/storage/media/10605/00_Info-

Manual_appove1_(Full).pdf 

[๘] สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค=การมหาชน). คูOมือการใชYงานระบบศูนย=รวมขYอมูลเพื่อติดตOอราชการ 

(สําหรับเจYาหนYาที ่ส Oวนกลาง). ส ืบคYนจาก admin.info.go.th/storage/media/10467/00_Info-

Agency-Admin_Manual_(Full).pdf 

[๙] Central Digital and Data Office. (2 0 2 0 ) .  Using chatbots and webchat tools. from 

https://www.gov.uk/guidance/using-chatbots-and-webchat-tools 

[๑๐] สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค=การมหาชน). มสพร. ๒-๑:๒๕๖๔ และ มสพร. ๒-๒:๒๕๖๔ วOาดYวย

ขYอเสนอแนะสําหรับการจัดทํานโยบายการบริหารจัดการขYอมูล. สืบคYนจาก 



 

 

-๕๓- 

https://standard.dga.or.th/wp-content/uploads/2022/03/2.-ประกาศ-สพร.-ท่ี-18-2564-เร่ือง-

มสพร.-Data-PolicyGuildeline_20220222.pdf 

[๑๑] สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค=การมหาชน). เครื่องมือประมวลอัตโนมัติสำหรับการประเมินความ

เสี่ยงเพื่อใชYในการพิสูจน=และยืนยันตัวตน สำหรับบริการภาครัฐ (Assessment Tool for Government 

Digital ID). สืบคYนจาก standard.dga.or.th/บริการ/3551 

[๑๒] สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส=. ขมธอ. ๓๐-๒๕๖๕ วOาดYวยการทดสอบสมรรถนะการทํางาน

เทคโนโลยีชีวมิติ. สืบคYนจาก https://www.etda.or.th/getattachment/00b9fd22-8c32-4b08-

9a24-eedc2b990e53/ขมธอ-30-2565.aspx 

[๑๓] สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส=. ขมธอ. ๒๙ เลOม ๑-๒๕๖๕ วOาดYวยเทคโนโลยีชีวมิติ - เลOม 1: 

การใชYงานเทคโนโลยีชีวมิติ สําหรับการพิสูจน=และยืนยันตัวตน. สืบคYนจาก 

https://www.etda.or.th/getattachment/19c40254-8bb8-474f-baab-b760de85d5c2/ขมธอ-

29-เลม-1-2565.aspx 

[๑๔] สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. ขมธอ. ๒๙ เลOม ๒-๒๕๖๕ วOาดYวยเทคโนโลยีชีวมิติ - เลOม 2: 

การใชYงานเทคโนโลยี การรูYจําใบหนYาสําหรับการพิสูจน=และยืนยันตัวตน. สืบคYนจาก 

https://www.etda.or.th/getattachment/b9eb7a7e-6ee5-47f2-abf8-7c6de351c476/ขมธอ-

29-เลม-2-2565.aspx 

[๑๕] สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน). มรด. ๒-๑ : ๒๕๖๕ ว่าด้วย กรอบแนวทางการพัฒนา 

มาตรฐานการเชื ่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ. สืบค้นจาก https://standard.dga.or.th/wp-

content/uploads/2022/08/TGIX_Overview_Framework-v-1.2-sign.pdf 

[๑๖] สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน). มสพร. ๔-๒๕๖๕ วOาดYวย มาตรฐานการเช่ือมโยงและ

แลกเปล่ียนขYอมูลภาครัฐ ดYานความหมายขYอมูล เร่ืองขYอมูลบุคคล. สืบค้นจาก 

https://standard.dga.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศ-สพร.-ท่ี-8-2565-เร่ือง-

มาตรฐานการเช่ือมโ.pdf 

[๑๗] สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน). มสพร. ๕-๒๕๖๕ วOาดYวย มาตรฐานการเช่ือมโยงและ

แลกเปล่ียนขYอมูลภาครัฐ ดYานความหมายขYอมูลเร่ืองขYอมูลนิตบุคคล. สืบค้นจาก 

https://standard.dga.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศ-สพร.-ท่ี-7-2565-เร่ือง-

มาตรฐานการเช่ือมโ.pdf   

[๑๘] ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป̄ (ฉบับทOี 65) เร่ือง กำหนดวิธีการชำระอากรเปUนตัวเงิน

ตามแบบขอเสียอากรแสตมป¯เปUนตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส= (อ.ส.9) ผOานระบบเครือขOาย



 

 

-๕๔- 

อินเทอร=เน็ต สำหรับตราสารบางลักษณะ. ราชกิจจานุเบกษา เลOม 139 ตอนที่ 37 หนYา 18 ง พิเศษ. 

สืบคYนจาก ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload?id=139D037S0000000001800 

[๑๙] กรวรา บุญศิร ิ . ผลทางกฎหมายของการมอบหมายอำนาจไมOการปฏิบ ัต ิราชการ. ส ืบคYนจาก 

krisdika.go.th/data/outsitedata16/file/act15.pdf  

[๒๐] ขYอกำหนดแนบทYายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส= เรื่องหลักเกณฑ=และวิธีการในการ

จัดทำหรือแปลงเอกสารและขYอความ ฉบับที่ 1 วOาดYวยขYอกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทำหรือแปลงเอกสาร

แ ล ะ ข Y อ ค ว า ม ใ ห Y อ ย ู O ใ น ร ู ป ข อ ง ข Y อ ม ู ล อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส = .  ส ื บ ค Y น จ า ก 

https://www.etda.or.th/getattachment/Our-

Service/Standard/printout/Content/download/DOC_1-1.pdf.aspx?lang=th-TH 

[๒๑] สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน). มสพร.๗-๒๕๖๕ วOาดYวยแนวปฏิบัติการลงลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส= สําหรับเจYาหนYาท่ีของรัฐ. สืบค้นจาก https://standard.dga.or.th/wp-

content/uploads/2022/10/มสพร.-7-2565-แนวปฏิบัติการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์-สําหรับ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ.pdf 

[๒๒] สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. ขมธอ. ๒๓-๒๕๖๓ ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารที่จําเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส์. สืบค้นจาก https://www.etda.or.th/getattachment/6f7186f3-562f-41de-8c31-

c55552608274/ประกาศเมอวนท-29-พฤษภาคม-พ-ศ-2563-โดยขอเสนอแนะมาตรฐ.aspx 

[๒๓] สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส=. ขมธอ. ๓-๒๕๖๐ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ 

การซื ้อขายสินค้าและบริการ. สืบค้นจาก https://www.etda.or.th/getattachment/8b822c07-

693d-44d3-9cf1-61d672a17ccd/ขมธอ-3-2560-เวอรชน-2-0.aspx 

[๒๔] ธ น า ค า ร แ ห O ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย .  ร ห ั ส แ ท O ง ม า ต ร ฐ า น ส ำ ห ร ั บ ก า ร ช ำ ร ะ เ ง ิ น .  ส ื บ ค Y น จ า ก 

bot.or.th/Thai/PaymentSystems/StandardPS/DocLib/Std_Barcode.pdf 

[๒๕] สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส=. มธอ. ๐๐๐๑-๒๕๕๘ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส= เรื ่อง มาตรฐานกลางขYอความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส= (National Payment 

Message Standard : NPMS). ส ืบค Yนจาก https://www.etda.or.th/getattachment/0218c8f8-

aa04-42eb-9d15-59d5d18e42ff/ประกาศคณะกรรมการธรกรรมทางอเลกทรอนกส-เรอง-มาตรฐาน

กล.aspx 



 

 

-๕๕- 

[๒๖] สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส=. มธอ. ๑๐-๒๕๕๙ ขYอความการชาระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส= – ขYอความระหวOางสถาบันการเงินสาหรับบริการ ชาระเงินรายยOอยคร้ังละหลายรายการ. 

สืบค้นจาก https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2559/ThaiPDF/25590058.pdf 

[๒๗] สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. ขมธอ. ๒๒-๒๕๖๓ วOาดYวยขYอความอิเล็กทรอนิกส=สำหรับ

ใบเสร็จรับเงินภาครัฐ. สืบคYนจาก https://www.etda.or.th/getattachment/5f265726-76a5-4e02-

847a-6effd95590af/ขมธอ-22-2563-(1).aspx 

[๒๘] สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. ขมธอ. ๑๑-๒๕๖๐ วOาดYวยการจัดทาหนังสือรับรองใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส=. สืบคYนจาก https://www.etda.or.th/getattachment/f951411b-c94a-4cfd-

9818-d23bf2ea2e4e/ขมธอ-11-2560-(1).aspx 

[๒๙] สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. ขมธอ. ๑๔-๒๕๖๐ วOาดYวยการใชYขYอความ XML สาหรับการ

แลกเปล่ียนขYอมูล อิเล็กทรอนิกส=ระหวOางหนOวยงาน. สืบคYนจาก 

https://www.etda.or.th/getattachment/3559f979-68e0-47e2-ab60-599e7cd1397c/ขมธอ-

14-2560-(1).aspx 

[๓๐] สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส=. ขมธอ. ๒๔-๒๕๖๓ วOาดYวยโครงสรYางขYอมูลของเอกสาร

รับรองและเอกสารสําแดง. สืบคYนจาก https://www.etda.or.th/getattachment/bafad651-864a-

4f01-86ab-a2f39239d400/ขมธอ-24-2563.aspx. 


