
1. ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) 
 

กลุ่มที่ 1 การเริ่มต้นธุรกิจ  



อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ (วัน) 

1. กำรจองชื่อบริษัท 
    (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 

0.5 

2. กำรช ำระเงินทุนเข้ำธนำคำร 
    (ภาคเอกชน) 

1 

3. กำรจัดท ำตรำประทับ 
   (ภาคเอกชน) 

4 

4. กำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท     
   กำรขอเลขท่ีบัญชีนำยจ้ำง 
   (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และส านักงานประกันสังคม)  

1 

   กำรยื่นส ำเนำข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน  
   (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

21 

5. กำรช ำระเงินค่ำจดหนังสือบริคณห์สนธิ   
     ก่อนกำรจัดตั้งบริษัท (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 

- 

6. กำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
     (กรมสรรพากร) 

- 

    รวม 27.5 

Doing Business 2016 : อันดับรวม : อันดับที่ 49  กำรเร่ิมต้นธุรกิจ : อันดับที่ 96                        

กำรด ำเนินกำรของภำครัฐท่ีส ำคัญ (ปี 59 – 60) 

 
   กำรจัดท ำตรำยำง 
        กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1128  ซ่ึงก าหนดให้กรรมการลงลายมือชื่อเอง
คนหนึ่งเป็นอย่างน้อยและประทับตราของบริษัทในใบหุ้นทุก  ๆใบ เพื่อยกเลิกการมีตรายางในการจดทะเบียนบริษัท 
 (ครม. เห็นชอบในหลักการวันที่ 24 พ.ค. 59 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
กำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและกำรช ำระค่ำธรรมเนียม (ขั้นตอนที่ 4 และ 5)  
       - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรับกระบวนการให้บริการโดยรวมขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและการช าระ
ค่าธรรมเนียมให้อยู่ในเคาน์เตอร์/จุดบริการเดียวกัน  
       - ให้นายทะเบียนเปน็ผู้รับจดทะเบียนและรับช าระค่าธรรมเนียม (ให้บริการได้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 58) 
กำรยื่นส ำเนำข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน  
       กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
       - ออกประกาศ เรื่อง การส่งส าเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของนายจ้าง เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างและ           
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของนายจ้างมีผลทันที เมื่อปิดประกาศ ณ สถานที่ท างาน และเมื่อได้   
ส่งส าเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานแล้ว ให้ถือว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย (เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 59) 
       - ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีารส่งส าเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกและเพิ่มช่องทางให้กับนายจ้างที่ประสงค์จะส่งส าเนาข้อบังคับฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 59) 
  กำรจัดท ำระบบ Biz Portal  โดยกพร. ร่วมกับส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์  
      เมื่อผู้ประกอบการได้ยื่นขอจดทะเบียนธรุกิจที่กรมพัฒนาธุรกจิการค้า จะได้รับรหัสในการ Log in เข้าสู่ระบบ Biz Portal 
เพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจ้างหรือยื่นข้อบังคับการท างาน โดยกรอกแบบฟอร์ม พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานออนไลน์ผ่านระบบ
และไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานที่ออกโดยภาครัฐซ้ า ถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกจิ (วันที่ 29 ก.พ. 59) 

 ทั้งนี้ ได้เปิดให้บริการเป็นภาษาองักฤษด้วยแล้ว 
 
  ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 
      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อยู่ระหว่างพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)  
ซ่ึงเป็นระบบ paperless เต็มรูปแบบท าให้ผู้ขอจดทะเบียนนิติบุคคลได้รับความสะดวก ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทาง/การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ รวมถึงการใช้เอกสาร ซ่ึงสามารถยื่นขอจดทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้
อย่างสมบูรณ์ (คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในปี 60) 

ปี 2559 

ปี 2560 



อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 

ก่อน ประกำศผลกำรจัดอันดับ DB 2016 หลัง ประกำศผลกำรจัดอันดับ DB 2016 

พ.ค. – มิ.ย. 58 
- หารือแนวทางการออกประกาศกรมสวัสดิการ ฯ ลดระยะเวลายื่นข้อบังคับ 
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ 
- มีหนังสือรายงานความคืบหน้าการด าเนินการต่อ ก.พ.ร. 
- มีหนังสือสอบถามความคืบหน้าการออกประกาศต่อกรมสวัสดิการฯ 
กค. 58 
- กรมสวัสดิการฯ ได้ออกประกาศกรม เรื่อง การจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท างานของนายจ้าง 

ธ.ค. 58 
- ปรับปรุงการให้บริการจดทะเบียน รับจดทะเบียนพร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียม ณ จุดเดียว 
ก.พ. 59 
- ออกประกาศกรมสวัสดิการฯ  2 เรื่อง (1) หลักเกณฑ์และวิธีการส่งส าเนา
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ (2) การส่งส าเนา
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของนายจ้าง 
- เปิดตัว ระบบ Biz Portal 

ส.ค. 58  
- จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศดังกล่าว 
- แปลประกาศดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ 
- มีหนังสือเรียนเชิญเอกอัครราชทูตไทย ประจ ากรุงวอชิงตัน ให้เกียรติ
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าพบหารือกับ WB 
- รมว. พณ. ลงนามในหนังสือถึง WB ชี้แจงข้อเท็จจริง  

มี.ค. 59 
ชี้แจงข้อเท็จจริง WB ส านักงานใหญ่ (กรุงวอชิงตัน) 
- อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย)์ ณ กรุงวอชิงตัน เข้าพบ WB ส านักงานใหญ่ 
- Video Conference ร่วมกับ WB ส านักงานใหญ่ 
เม.ย. 59 
- ประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลก Site Visit 

ก.ย. 58 
- เอกอัครราชทูตไทย ประจ ากรุงวอชิงตัน /อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย)์ 
เข้าพบผู้แทน WB ส านักงานใหญ่ (กรุงวอชิงตัน)  ชี้แจงข้อเท็จจริง 

มิ.ย. 59 
- ชี้แจงข้อเท็จจริง ทีม WB  ในโอกาสท่ีเข้าเยี่ยมคารวะ ผช.รมต.พณ. 

กำรด ำเนินกำรเพื่อผลักดันอื่นๆ 



2. ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits) 

กลุ่มที่ 1 การเริ่มต้นธุรกิจ  



Dealing with Construction Permits 
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตึกสันติไมตรี 

ส ำนักกำรโยธำ กรุงเทพมหำนคร 



Bangkok Service Center 



Bangkok Service Center 

15 ส ำนักงำนเขต 

8 ด้ำนงำนบริกำร 

สำมำรถด ำเนินกำร
แล้วเสร็จในศูนย์ 



Bangkok Express Service 



Bangkok Express Service 

11 ศูนย์บริกำร 

งำนปกครองทะเบียน 

ไม่เกิน 10 นำท ี

จุดบริกำรด่วนมหำนคร 



กำรมอบอ ำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 



กำรมอบอ ำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

อำคำรพืน้ที่น้อยกว่ำ 10,000 ตร.ม. 

50 ส ำนักงำนเขต 

เพิ่มช่องทำงกำรบริกำร 

อำคำรต ่ำกว่ำ 8 ชัน้ 



Workshop with Lawfirm 

ส ำนักงำนกฎหมำย ผู้ตอบแบบสอบถำม 

ข้อกฎหมำย 

กำรปฏบิัตจิริง 

มุ่งเน้นควำมเข้ำใจ 



Questionnaire with World Bank 

แบบส ำรวจ 

ข้อกฎหมำย 

กำรปฏบิัตจิริง 

ผู้ส ำรวจจำก World Bank 



Biz Portal 

ศูนย์รับค ำขอ 

ข้อกฎหมำย 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 

Internet 



3. ด้านการขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity) 

กลุ่มที่ 1 การเริ่มต้นธุรกิจ  



Getting Electricity 

การขอใช้ไฟฟ้า 



2 

เกณฑ์การวัดการขอใช้ไฟฟ้า 

ความมีประสิทธิภาพของขบวนการเช่ือมต่อไฟฟ้า 
•  ขั้นตอน(จ านวน) 
•  เวลา(วันปฏิทิน) 
•  ต้นทุน(% of income per capita) 

ความเชื่อถือได้ของระบบจ่ายไฟฟ้า 
•  SAIFI  
•  SAIDI 

อัตราค่าไฟฟ้า 



การปรับปรุงในปี 2016 
ความมีประสิทธิภาพของขบวนการเชื่อมต่อไฟฟ้า 

ปี 2015  4 ขั้นตอน ใช้เวลา 32 วัน 

ปี 2016 ลดเหลือ 3 ขั้นตอน ใช้เวลา 28 วัน 

ยื่นเอกสารประกอบการขอ
ใช้ไฟฟ้าและช าระเงิน 

(12 วัน) 

ตรวจสอบการเดิน
สายไฟฟ้าภายใน
(หลังเครื่องวัด) 

(2วัน) 

ปักเสาพาดสายนอก 
(ถ้ามี) 

(17 วัน) 

ติดต้ังเครื่องวัด 
หน่วยไฟฟ้า 

และจ่ายไฟฟ้า 
(1 วัน) 

ยื่นเอกสารประกอบการขอ
ใช้ไฟฟ้าและช าระเงิน 

(10 วัน) 

ตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้า
ภายใน(หลังเครื่องวัด) 

(1 วัน) 

ปักเสาพาดสายนอก(ถ้าม)ี 
ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 

และจ่ายไฟฟ้า 
(17 วัน) 

3 



กลุ่มที่ 2 การด าเนินธุรกิจ (1)   

4. ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property) 



การพฒันางานบรกิารเพือ่ขบัเคลือ่น 
การอ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ 

 
(ดา้นการจดทะเบยีนทรพัยส์นิ) 

กรมทีด่นิ
  

กระทรวงมหาดไทย  



ดา้นการจดทะเบยีนทรพัยส์นิ 

ปี ค.ศ. 2016 ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที ่57  
จาก 189 ประเทศท ัว่โลก 

1. ขัน้ตอนตาม
กฎหมายทีจ่ าเป็น
ในการจดทะเบยีน

ทรัพยส์นิ 

2. ระยะเวลา 

ในการด าเนนิการ 

3. คา่ใชจ้า่ย 
ในการด าเนนิการ 

4. ดชันคีณุภาพ 
การบรหิารงาน

ทีด่นิ 

ตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการจดัอนัดบั 

หนา้ 2/9 



ภาพรวมตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการจดัอนัดบั 
(ดา้นการจดทะเบยีนทรพัยส์นิ) 

 

1. ข ัน้ตอน 
• เดมิ 3 ข ัน้ตอน 

• เหลอื 2 ข ัน้ตอน 

2.
ระยะเวลา 

• เดมิ 3 วนั 

• เหลอื 2 วนั 

3.
คา่ใชจ้า่ย 

• เดมิรอ้ยละ 6.3 

• เหลอืรอ้ยละ 4.31 

4.คณุภาพ
การ

บรหิารงาน
ทีด่นิ 

• เดมิ 13.5 คะแนน 

•คาดวา่จะมากกวา่ 
13.5 คะแนน 

ลดข ัน้ตอน และระยะเวลาการคน้หารปูแปลงทีด่นิ ท าใหข้ ัน้ตอน
การจดทะเบยีน เหลอืเพยีง 2 ข ัน้ตอน 2 วนั ดงันี ้
   1. ขอหนงัสอืส าคญั/คดัส าเนาหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้บงัคบั 

และบญัชผีูถ้อืหุน้จากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
      (1 ข ัน้ตอน 1 วนั) 
   2. การจดทะเบยีนทรพัยส์นิ ณ ส านกังานทีด่นิ ทีท่ ีด่นิน ัน้ต ัง้อยู ่ 
      (1 ข ัน้ตอน 1 วนั) 

มาตรการการเงนิการคลงัเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิภาค
อสงัหารมิทรพัย ์กรณีการลดคา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนการ
โอนและจ านองเหลอืเพยีงรอ้ยละ 0.01 (ด าเนนิการต ัง้แต ่29 
ตลุาคม 2558 – 28 เมษายน 2559) ท าใหค้า่ใชจ้า่ยในการ
จดทะเบยีนโอนอสงัหารมิทรพัยล์ดลง จากรอ้ยละ 6.3  
เหลอืรอ้ยละ 4.31 

กรมทีด่นิด าเนนิการปรบัปรงุคณุภาพการบรหิารงานทีด่นิ 
1. พฒันาระบบคน้หาต าแหนง่รปูแปลงทีด่นิดว้ยระบบภมูสิารสนเทศ 
   - ผา่นเว็บไซต ์http://dolwms.dol.go.th 
   - ผา่น Mobile Application ชือ่ “LandsMaps” 
2. น าเขา้ขอ้มลูแปลงทีด่นิใหค้รอบคลมุท ัว่ประเทศ (32 ลา้นแปลง) 
ปจัจบุนั ขอ้มลูดา้นแผนทีร่ปูแปลง น าเขา้ได ้75% คาดวา่จะแลว้เสร็จ
ท ัง้หมดท ัว่ประเทศ ภายในสิน้ปี พ.ศ. 2559 
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3 ข ัน้ตอน 

3 วนั 

เดมิปี 
2016 

 2 ข ัน้ตอน 

2 วนั  

 

ข ัน้ตอน 

เทา่กบั ประเทศนวิซแีลนด ์ 

(อนัดบั 1 ของโลก) 

 

ดกีวา่ ประเทศสงิคโปร ์ 

(อบัดบั 1 ของเอเชยี  

ม ี4 ข ัน้ตอน) 

 

 

 

ด าเนนิการ
แลว้ 

ข ัน้ตอน /ระยะเวลา 

ลดขัน้ตอนการ
คน้หารปูแปลงทีด่นิ 

1. ขอหนังสอืส าคัญ/ 
คัดส าเนาหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ 
ขอ้บงัคับ และบญัชผีูถ้อืหุน้ 
จากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2. การจดทะเบยีนทรัพยส์นิ  
ณ ส านักงานทีด่นิ ทีท่ีด่นินัน้ตัง้อยู ่
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ระยะเวลา 

ดกีวา่ ประเทศสงิคโปร ์ 

(อบัดบั 1 ของเอเชยี : 4.5 วนั) 

 

 



คา่ใชจ้า่ย 
 

รอ้ยละ 6.3 

- คา่ธรรมเนยีม 2% 

- ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 1% 

- ภาษีธรุกจิเฉพาะ 3.3% 

เดมิปี 
2016 เหลอืรอ้ยละ 4.31 

- คา่ธรรมเนยีม 0.01% 

- ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 1% 

- ภาษีธรุกจิเฉพาะ 3.3% 

สงูกวา่ ประเทศนวิซแีลนด ์ 

(อนัดบั 1 ของโลก มคีา่ใชจ้า่ย
0.1%) 

 

สงูกวา่ ประเทศสงิคโปร ์ 

(อบัดบั 1 ของเอเชยี  
มคีา่ใชจ้า่ย 2.9%) 

ด าเนนิการ
แลว้ 

มาตรการเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ 
ภาคอสงัหารมิทรัพย ์กรณีการลด
คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนการโอน
และจ านองเหลอืรอ้ยละ 0.01 
(ด าเนนิการตัง้แต ่29 ตลุาคม 
2558 – 28 เมษายน 2559)  
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ดชันคีณุภาพการบรหิารงานทีด่นิ (0-30 คะแนน) 

ได ้13.5 คะแนน  

จาก 30 คะแนน 

เดมิปี 
2016 

คาดวา่จะมากกวา่ 
13.5 คะแนน 

ด าเนนิการ
แลว้ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 4 สว่น ดงันี ้
1. ความนา่เชือ่ถอืดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
2. ความโปรง่ใสของขอ้มลู 
 
3. การครอบคลมุทางภมูศิาสตร ์
4. การแกไ้ขปญัหากรณีพพิาทในทีด่นิ 
 

    กรมทีด่นิด าเนนิการปรับปรงุคณุภาพการบรหิารงานทีด่นิในสว่น 
ของการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศไปแลว้ ดังนี้ 
1. พัฒนาระบบคน้หาต าแหน่งรปูแปลงทีด่นิดว้ยระบบภมูสิารสนเทศ 
     1.1  ผา่นอนิเทอรเ์น็ต (เว็บไซต)์  URL: http://dolwms.dol.go.th  
   1.2 Mobile Application ชือ่ “LandsMaps”  
ซึง่ท าใหส้ามารถสบืคน้ทีต่ัง้ ต าแหน่ง สภาพแปลงทีด่นิไดใ้นทันท ี
 

2. น าเขา้ขอ้มลูแปลงทีด่นิใหค้รอบคลมุท่ัวประเทศ โดยในปัจจบุัน 
ขอ้มลูทางดา้นทะเบยีนทีด่นิ น าเขา้ไดทั้ง้หมด 100%  
(32 ลา้นแปลง) สว่นขอ้มลูทางดา้นแผนทีร่ปูแปลงทีด่นิ น าเขา้ได ้
54 จังหวดั 24 ลา้นแปลง คดิเป็น 75%  
    ขณะนี ้อยูร่ะหวา่งด าเนนิการน าเขา้ขอ้มลูรปูแปลงทีด่นิทีเ่หลอื  
ซึง่คาดวา่จะแลว้เสร็จทัง้หมดท่ัวประเทศ ภายในสิน้ปี 2559 
   * ท าใหผู้รั้บบรกิารไดรั้บบรกิารทีม่คีวามสะดวก รวดเร็ว งา่ย และ
ประหยัดเพิม่มากขึน้กวา่เดมิ และกรมทีด่นิคาดวา่การด าเนนิการนี ้
จะมสีว่นผลักดันใหอ้ันดับของประเทศไทยดา้นการจดทะเบยีน
ทรัพยส์นิดขี ึน้กวา่ปีทีผ่า่นมา 
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ระบบใหบ้รกิารคน้หาต าแหน่งรปูแปลงทีด่นิ 
ดว้ยระบบภมูสิารสนเทศทางอนิเทอรเ์น็ต 
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ระบบใหบ้รกิารคน้หาต าแหน่งรปูแปลงทีด่นิ 
ดว้ยระบบภมูสิารสนเทศทางอนิเทอรเ์น็ต (ตอ่) 
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กลุ่มที่ 2 การด าเนินธุรกิจ (1)   

5. ด้านการได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) 



กรอบแนวคดิเกีย่วกบัแหลง่ขอ้มลู การจัดเก็บ และระดบัความลกึของขอ้มลูเครดติ 
โดย WB เพือ่ใชใ้นการประเมนิประเทศตา่งๆ ในรายงาน Doing Business 

Source : Doing Business 2015, Getting credit, page 71  
1 



เงือ่นไข 8 ขอ้ในการใหค้ะแนนของ WB ในรายงาน Doing Business 
ดา้นการไดรั้บสนิเชือ่ - ดัชนคีวามลกึของขอ้มลูเครดติ 

ดชันคีวามลกึของขอ้มลูเครดติ (0-8)  

(น า้หนกัคะแนน 40%) 

คะแนน  

Doing Business 2016 

มกีารจัดเก็บ/เผยแพรข่อ้มลูทัง้ของนติบิคุคล และบคุคลธรรมดา  1 

มกีารจัดเก็บ/เผยแพรข่อ้มลูทัง้ในดา้นบวก (Positive) และดา้นลบ (Negative)  1 

มกีารจดัเก็บ/เผยแพรข่อ้มลูจากผูค้า้ปลกี (Retailers) และบรษิทัผู ้

ใหบ้รกิารสาธารณูปโภค (Utility companies) นอกเหนอืไปจากสถาบนั

การเงนิ  

0 

 

 

มกีารเผยแพรข่อ้มลูประวตัยิอ้นหลังมากกวา่ 2 ปี 1 

มกีารเผยแพรข่อ้มลูเงนิกู ้(Loan amount) ทีม่มีลูคา่ต า่กวา่ 1% ของรายไดต้อ่

หวัของประชากรของประเทศ (Income per capita)  
1 

กฎหมายใหส้ทิธผิูข้อกู ้(Borrowers) ในการเขา้ถงึขอ้มลูเครดติในหน่วยงานดา้น

ขอ้มลูเครดติ (Credit Bureau or Credit Registry)  
1 

ธนาคารและสถาบันการเงนิสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเครดติของผูข้อกู(้Borrowers) 

ผา่นระบบออนไลน ์ 
1 

มกีารใหบ้รกิารคะแนนเครดติ (Bureau or Registry Credit score) โดย

เครดติบโูรไมว่า่ของรฐัหรอืเอกชนแกธ่นาคารและสถาบนัการเงนิเพือ่ชว่ย

ในการวเิคราะหล์กูคา้ผูข้อกู ้(Borrowers) ไดด้ยี ิง่ข ึน้ 

 

 

คะแนนรวม (เต็ม 8 คะแนน) 6 

0 

2 



ผลการด าเนนิงานของหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในปัจจบุนั - อนาคต 

6/8 

7/8 
8/8 

ในการประเมนิ Doing 
Business 2016 ประเทศ
ไทยไมไ่ดร้ับคะแนนในเรือ่ง 
บรกิารคะแนนเครดติ และ
การจดัเก็บขอ้มลูจาก
ผูค้า้ปลกี และผูใ้หบ้รกิาร
สาธารณูปโภค 

บรกิารคะแนนเครดติ คณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูเครดติ ธนาคารแหง่
ประเทศไทยพจิารณาเห็นชอบให ้
เครดติบโูรใหบ้รกิารคะแนนเครดติ 
เมือ่วันที ่29 เมษายน 2559 โดย
เครดติบโูรไดเ้ริม่ใหบ้รกิารคะแนน
เครดติตัง้แตว่ันที ่16 พฤษภาคม 
2559 เป็นตน้มากอ่นปิดรอบการ
ประเมนิวันที ่1 มถินุายน 2559 

 
การจดัเก็บ/เผยแพรข่อ้มลูจากผูค้า้
ปลกี และผูใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภค 
มตคิรม. 9 ธ.ค. 2557 ใหค้ณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูเครดติ พจิารณาออก
ประกาศก าหนดใหผู้ค้า้ปลกีและบรษัิทผู ้
ใหบ้รกิารสาธารณูปโภคเป็นสถาบนัการเงนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธรุกจิ
ขอ้มลูเครดติ เพือ่ใหจ้ัดเก็บและเผยแพร่
ขอ้มลูผูค้า้ปลกีและขอ้มลูจากบรษัิทผู ้
ใหบ้รกิารสาธารณูปโภคได ้โดยเริม่จากผู ้
ใหบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอืเป็นอนัดบัแรก
กอ่น 

ไดม้กีารประสานกบัทมีงาน WB 
โดยตรงที ่วอชงิตนั ด.ีซ.ี 
 
คาดวา่จะมโีอกาสสงูในการ
ไดร้ับคะแนนเพิม่ในการประเมนิ 

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบอยูร่ะหวา่งการ
พจิารณาและศกึษา โดยอาจมบีาง
ประเด็นทีจ่ะตอ้งเสนอขอแกไ้ขพ.ร.บ.
การประกอบธรุกจิขอ้มลูเครดติ  
ในแง่ของระบบงาน เครดติบโูรมคีวาม
พรอ้มทีจ่ะจัดเก็บขอ้มลูดงักลา่ว 

หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 

Actual - Doing Business 2016 

Expect - Doing Business 2017 

Target - Doing Business 2018 
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• ลกูคา้ ผูย้ืน่ขอสนิเชือ่ และ SME จะมขีอ้มลูทีค่รบถว้น ทันสมัย และมากเพยีงพอใน
ระดบัมาตรฐานสากล เพือ่สะทอ้นขดีความสามารถในการช าระหนีต้ามศกัยภาพของ
ตนเพือ่เป็นหลกัฐาน ในการยืน่ขอสนิเชือ่จากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 

 

• ธนาคารและสถาบนัการเงนิ จะมตีน้ทนุในการแสวงหาขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิ ของลกูคา้ 
ผูย้ืน่ขอสนิเชือ่ และ SME ทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ สง่ผลใหเ้กดิความรวดเร็วใน
การพจิารณา ตลอดจนสามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้ทีส่อดคลอ้งกบัความเสีย่งของ
ผูย้ืน่ขอสนิเชือ่ (Risk-Based Pricing) 

 

• การจัดสรร และการกระจายทนุเพือ่การใชจ้า่ย หรอืเพือ่การประกอบกจิการ/ธรุกจิ 
จากการระดมเงนิฝากเพือ่สง่ตอ่ไปยังผูข้อสนิเชือ่ ผา่นระบบการบรหิารความเสีย่ง
ของธนาคารและสถาบนัการเงนิ ไดต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น 
ทันสมัย พรอ้มใชง้าน มปีระสทิธภิาพ ภายใตพั้นธะสญัญา / ความมวีนัิยทาง
การเงนิ / ศกัยภาพการช าระหนี ้/ การคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารทางการเงนิ / การ
คุม้ครองความเป็นสว่นตวัในขอ้มลูของตนเอง (Privacy) ของผูท้ีย่ ืน่ขอสนิเชือ่ 

ประโยชนต์อ่ระบบเศรษฐกจิ ระบบสถาบนัการเงนิ จากการด าเนนิการ 
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พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
“ธุรกิจจะก้าวหน้า  

เมื่อกระบวนการนั้นคุ้มค่าและรวดเร็ว” 

   ข้อจ ากัด               การจ าน า  
     ต้องส่งมอบทรัพย์สิน      ทรัพย์สินไม่ได้ถูกน าไปใช้ 
  
                 การจ านอง 

             เฉพาะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์มีทะเบียน        ทรัพย์สินอื่นท าไม่ได้         
  
    

Solution 
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 

พ.ศ. 2558 

 กิจการ 
 สิทธิเรียกร้อง 
 สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ประกอบธุรกิจ 
 อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 ทรัพย์สินทางปัญญา 
 ทรัพย์สินอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ทรัพย์หลักประกัน 

ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์หลกัประกัน 

น าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

บังคับหลักประกันไดเ้อง ไม่ผ่านศาล 

สร้างระบบจดทะเบียนทรัพย์หลักประกนั 

เพ่ิมคะแนน Doing Business 



กลุ่มที่ 2 การด าเนินธุรกิจ (1)   

6. ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย (Protecting Minority Investors) 



มาตรการคุม้ครองผูล้งทนุรายยอ่ย 

หนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์



ในภาพรวม การคุม้ครองผูล้งทนุในตลาดทนุทีส่ะทอ้นใน
การประเมนิบรรษทัภบิาล (CG) ของไทยอยูใ่นเกณฑด์ ี

2 

ผลประเมนิ CG ROSC ไทย มคีะแนนในทกุหมวด 
สงูกวา่คา่เฉลีย่ของประเทศในเอเชยีทีเ่ขา้รับการประเมนิ 

CG ROSC 2012 (by World Bank) 

ASEAN CG Scorecard  

ปี 2013-2014 บรษัิทจดทะเบยีนไทย มคีะแนนเฉลีย่
สงูสดุใน ASEAN (ประเมนิจาก Top100) 
 
ปี 2015 บรษัิทไทยครอง 23 บรษัิทใน Top 50 สงูสดุ
ใน ASEAN (ฟิลปิปินส ์11 บรษัิท สงิคโปร ์8 บรษัิท 
มาเลเซยี 6 บรษัิท และอนิโดนเีซยี 2 บรษัิท) 



ผลการประเมนิ Ease of Doing Business 

3 

ประเทศไทยจัดอยูใ่นอนัดบัที ่36 จาก 189 ประเทศ 
โดยมรีะยะหา่งจากประเทศทีป่ฏบิตัไิดเ้ป็นเลศิ 
(distance to frontier) รอ้ยละ 63.33 

ประเทศไทย เอเชยีตะวนัออก  
และแปซฟิิก 

ประเทศ OECD  
ทีม่รีายไดส้งู  

6.3 5.0 6.4 

ครอบคลมุทัง้บรษัิทจดทะเบยีน  
และบรษัิทจ ากดั 



ผลประเมนิรายดา้น 

4 

หวัขอ้ ประเทศ
ไทย 

1. การเปิดเผยขอ้มลู 10.0 

2. ความรับผดิของกรรมการ 7.0 

3. สทิธฟ้ิองคดขีองผูถ้อืหุน้ 6.0 

4. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 5.0 

5. โครงสรา้งการบรหิารจัดการ 6.0 

6. ความโปรง่ใสในการบรหิารจัดการ 4.0 

ประเด็นทีเ่ป็นปญัหา 
• ความเขา้ใจของผูป้ระเมนิ – เพิม่การประสานงาน สง่เอกสารท าความเขา้ใจ

กบั World Bank และผูต้อบแบบประเมนิแลว้ 
• ความเพยีงพอของกฎระเบยีบ – บางเรือ่งแกไ้ขแลว้ หลายเรือ่งอยูร่ะหวา่ง

แกไ้ขกฎหมาย 

การป้องกนั 
ความขดัแยง้ 

ทางผลประโยชน ์
การคุม้ครองผูถ้อืหุน้ 



มาตรการทีด่ าเนนิการ 

5 

บรษัิทจดทะเบยีน – ส านักงาน ก.ล.ต. 

• เพิม่เตมิการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทจดทะเบยีนเรือ่งคณุสมบัตกิรรมการ 

บรษัิทมหาชนจ ากดั – บรษัิทจ ากดั : กรมพัฒนาธรุกจิการคา้เสนอแกไ้ขกฎหมายแลว้  
อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

• ลดสดัสว่นผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธขิอตรวจสอบเอกสารเกีย่วกับธรุกรรมของบรษัิท  

• ลดสดัสว่นผูถ้อืหุน้ทีจ่ะใชส้ทิธเิรยีกประชมุวสิามัญ 

• ก าหนดใหบ้รษัิทจ ากดัตอ้งจา่ยเงนิปันผลภายใน 1 เดอืนหลงัจากทีป่ระกาศจา่ยเงนิปันผล 

การด าเนนิการในเรือ่งอืน่ๆ เพือ่สรา้งความเชือ่มั่นใหผู้ล้งทนุ เชน่ 

• รว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เสรมิสรา้งใหบ้รษัิทจดทะเบยีนด าเนนิธรุกจิอยา่ง 
มบีรรษัทภบิาล มคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม และไมม่สีว่นรว่มกบัการคอรรั์ปชัน่  
รวมทัง้ผลกัดนัใหผู้ล้งทนุสถาบนัลงทนุอยา่งรับผดิชอบ โดยเลอืกลงทนุในบรษัิทจด
ทะเบยีนทีม่ ีCG ด ี 

• ปรับปรงุมาตรการบงัคับใชก้ฎหมายกบัผูก้ระท าผดิ เชน่ เสนอแกไ้ขกฎหมายเพือ่เพิม่ 
มาตรการลงโทษทางแพง่  ทบทวนการลงโทษผูบ้รหิารทีม่กีารเอาเปรยีบผูล้งทนุ เป็นตน้ 

• ยกมาตรฐานธรรมมาภบิาลของ ก.ล.ต. ใหค้รอบคลมุการออกกฎระเบยีบของ ก.ล.ต. 
ใหต้อบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งไดผ้ล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 



6 

Doing Business 2017 

แนวโนม้ของผลการประเมนิ Doing Business 2017 

       ประเทศไทยอาจไดรั้บคะแนนลดลง เนือ่งจาก 
มกีารเพิม่หวัขอ้การประเมนิเกีย่วกบัความหลากหลาย 
ทางเพศ (Gender Diversity) โดยคณะกรรมการบรษัิท
จะตอ้งประกอบไปดว้ยสตรไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20   
รวมทัง้จะตอ้งมสีตรดี ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของ 
บรษัิทดว้ย 

6 



กลุ่มที่ 3 การด าเนินธุรกิจ (2)   

7. ด้านการช าระภาษี (Paying Taxes) 



การช าระภาษ ี(Paying taxes) ทีง่า่ย สะดวก 
รวดเร็ว และถกูตอ้งยิง่ข ึน้  

มติทิ ี ่1  มติทิ ี ่2  มติทิ ี ่3 

ดา้นจ านวน
ช ัว่โมงในการ
ช าระภาษ ี
 

ดา้นจ านวน
คร ัง้ในการ
ช าระภาษ ี 

ดา้นอตัราภาษ ี 

1 

จ ำนวนชัว่โมงใน
กำรช ำระภำษี 

อตัรำภำษีรวม
ทกุประเภท  
 % ก ำไร 

จ ำนวนครัง้ในกำรช ำระภำษีตอ่ปี 

อนัดบั 70 เมือ่เทยีบกบั 189 ประเทศ 



มติทิ ี ่1 ดา้นอตัราภาษ ี 

(ปจัจบุนั) คา่เฉลีย่อตัราภาษรีวมของประเทศใน
ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค 37 ประเทศ ที ่33.5% 

 

ประเทศไทยตดิอนัดับ 10 เมือ่
เทยีบกบัอกี 37 ประเทศในภมูภิำค 

การด าเนนิการ
ในปีทีผ่า่นมา 

ลด CIT จาก 
23% เป็น 
20% เป็น
การถาวร  

ยกเวน้ และ
ลดอตัราภาษี
เงนิไดน้ติ ิ
บคุคล
ส าหรบั 
SMEs  

2 

อนัดบั 35 ของโลก 



มติทิ ี ่2 ดา้นจ านวนคร ัง้ในการช าระภาษ ี 

คำ่เฉลีย่ของ
ประเทศในภมูภิำค
เอเชยีแปซฟิิค 37 

ประเทศ 
ประเทศไทย 

Thailand Malaysia Korea, Rep 

12 

13 

2 2 

13 

22 

7 

8 9 

2 2 2 

Profit Taxes 
Labour Taxes 
Other Taxes 

ส ำนักงำนประกนัสงัคม 

• เพิม่เครอืขำ่ยธนำคำร
และหน่วยบรกิำรรับ
ช ำระเงนิสมทบ 

• ปรับลดขัน้ตอนกำร
ช ำระเงนิสมทบผำ่น
ระบบอเิล็กทรอนกิส ์

11 
ครัง้/ปี 

อนัดบั 19/37 

อนัดบั 6/37 

3 

เมือ่ 12 เหลอื 1 

•สมทบประกันสงัคม 12 
•สมทบกองทนุเงนิ
ทดแทน 1 

เช่น สรรพสามติ ภาษีรถ ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ    ภาษีป้าย 
ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียมการใช้เชค 

อนัดบั 90 ของโลก 



• “ท าใหฟ้ร“ี โปรแกรมบญัชอียำ่งงำ่ย
“RDSMEs” ตัง้แต ่ต.ค. 2558 

มติทิ ี ่3 ดา้นจ านวนช ัว่โมงในการช าระภาษ ี

28 

ล าดบัที ่

จำก  37 
ประเทศ  

264 
ชัว่โมง 

222 
ชัว่โมง 

ประเทศไทย คำ่เฉลีย่ 37 ประเทศ 

• “เพิม่” ชอ่ง
ทำงกำรช ำระภำษี  

4 

• “เพิม่” เครอืขำ่ย
ตวัแทนใหบ้รกิำร
รับช ำระเงนิสมทบ 

8,000 ชอ่งทาง 

เตรยีมกำร ยืน่แบบ ช ำระภำษี 

172 ช.ม. 34 ช.ม. 10 ช.ม. 

CIT+VAT = 216 ช.ม. สปส. = 48 ช.ม. 

24 hours online 
payments 

• “พฒันา“ โปรแกรม Spreadsheet 

• “ชดัเจน” ดว้ยคูม่อืกำรจัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรลงบญัชสี ำหรับนติบิคุคล 

อนัดบั 123 ของโลก 



มติทิ ี ่3 ดา้นจ านวนช ัว่โมงในการช าระภาษ ี

5 

“ระยะส ัน้-กลาง“ 

• ผลกัดนั National e-Payment สูก่ำรยืน่ช ำระภำษีแบบ electronic 
filing ทัง้ 100% ปี 2565 

• พัฒนำระบบกำรออกใบเสร็จรับเงนิอเิล็กทรอนกิส ์

• เพิม่เครอืขำ่ยรับช ำระเงนิสมทบ 

• รณรงคส์ถำนประกอบกำรช ำระเงนิสมทบผำ่นธนำคำร/หน่วยบรกิำร 

• ตอ่ยอด Spreadsheet เชือ่มโยงกำรยืน่แบบ/เปิดใหนั้กพัฒนำ
ซอฟตแ์วรภ์ำคเอกชนพัฒนำตอ่ยอด 

• Tax One Stop Service / Single Sign On 3 กรมภำษี 

“ยืน่และช ำระภำษีทีจ่ดุเดยีว” 



กลุ่มที่ 3 การด าเนินธุรกิจ (2)   

8. ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Trading Across Borders) 





 
 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
(ด้านการค้าระหว่างประเทศ) 

 
 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 



งานที่ด าเนินการแล้ว 

• ศูนย์บริการครบวงจร (One Stop Service) 

• การก าหนดกระบวนการการน าเข้า-ส่งออก และระยะเวลา 

   การปฏิบัติงาน 

 

 



การน าเข้า 

 
 
 

 
 
 

หน่วยงานบริการระบบตู้สินค้า 

 รับขอ้มูลตูสิ้นคา้ขาเขา้ ทาง NSW จากศุลกากร   
         - บญัชีตูสิ้นคา้ขาเขา้ 
         - บญัชีสินคา้ขาเขา้ 

ปฏิบัติงานเรือ 

 ขนถ่ายตูสิ้นคา้ขาเขา้ข้ึนจากเรือกองเก็บไปในลาน 
  ควบคุมการปฏิบติังานโดยใชร้ะบบ CTMS.  15 นาท/ีล า เฉลีย่ 9 ช่ัวโมง/ล า 

เจ้าของสินค้า หรือ ตัวแทน  หน่วยงานต่างๆ ออก ใบอนุญาต / ใบรับรองสินค้า พธีิการศุลกากรขาเข้า 

การน าตู้สินค้าขาเข้าออกจากท่าเรือกรุงเทพ 

ช าระค่าบริการ ONE STOP SEVICE  
( กทท. ) 

 10 นาท/ีB/L 

ตรวจสอบการส่งมอบตู้สินค้า 
กองท่าบริการตู้สินค้า 1 - 2 

 
30 นาท/ีตู้ 

ส่งมอบตู้สินค้าให้เจ้าของสินค้า 
SUB GATE ( IN – OUT ) และ เคร่ืองมือทุ่นแรง 

1 นาท ี/ B/L 
-รับใบอนุญาตน าตู้สินค้าขาเข้าออกนอกเขต 
ทกท. พร้อมบันทึกข้อมูล หรือ สแกน 
BARCODE  ให้พนักงานขับรถไปรับตู้สินค้า 
- เคร่ืองมือทุ่นแรง ยกตู้สินค้าส่งมอบ 

สถานีตรวจสอบสินค้า 
( MAIN GATE) 

1 นาท/ีตู้ 

- ตรวจสอบใบก ากับ และ ใบรับ
ของจาก ทกท. 
- น าตู้สินค้าออกจาก ทกท. 
 

** รวมระยะเวลาการน าเข้า ณ  ท่าเรือกรุงเทพ  9 ช่ัวโมง 57 นาท ีและมค่ีาใช้จ่าย 3,020 บาท**  
 

- ตรวจสอบเอกสาร ใบรับของจาก ทกท. 
 ( Wharf Receipt) และใบส่ังปล่อยสินค้า
บริษัทตวัแทนเรือ(D/O)ใบขนสินค้าขาเข้า 
-ตรวจสอบการตรวจปล่อยสินค้าทาง
คอมพวิเตอร์ของศุลกากร ( NETBay )  
และ บันทกึข้อมูลเข้าระบบงานของ กทท.
อนุญาตให้ส่งมอบตู้สินค้า 

-ตวัแทนเจ้าสินค้า ยืน่เอกสารใบส่ังปล่อย
สินค้าของบริษทัตวัแทนเรือ ( D/O) พร้อม 
ตรวจสอบข้อมูลเบือ้งต้น 
-รับช าระค่าภาระต่างๆ ออกใบเสร็จรับเงนิ 
และใบรับของจาก ทกท. 
- จดัพมิพ์ใบอนุญาตขอน าตู้สินค้าขาเข้า          
ออกนอกเขต ทกท. (Gate Ticket) 

-ตรวจสอบเอกสาร สภาพตู้  และตู้สินค้าให้
ตรงกบัระบบ พมิพ์ใบก ากบัตู้สินค้า ส่งมอบ
เจ้าของสินค้า 

OUT 

IN 



รวมระยะเวลาการส่งออก ณ  ท่าเรือกรุงเทพ 8 ชั่วโมง 39 นาท ีและมีค่าใช้จ่าย 1,970 บาท 

- รับขอ้มูลบญัชีตูสิ้นคา้ขาออกจาก
บริษทัตวัแทนเรือ 
     - เอกสารบญัชีตูสิ้นคา้ขาออก 
     - รับขอ้มูลในรูปแบบ TEXT FILE 
- ตรวจสอบและสรุปจ านวนตูสิ้นคา้
บรรทุกลงเรือ 
 

กรมศุลกากร ส่วนพธีิการขาออก 

-ด าเนินการผา่นพิธีการใบขนสินคา้ 
ขาออกพร้อมออกเลขท่ีใบขนฯ 
- กศก. ตรวจปล่อยและออกเอกสาร
ใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้  

ก่อนน าตู้ผ่านเข้าเขตท่าเรือกรุงเทพ 

 

หน่วยงานบริการระบบตู้สินค้า 

2 นาท/ีเอกสาร 
-ผูส่้งออกยืน่เอกสาร แบบขอน าตูสิ้นคา้
ขาออกผา่นท่าเขา้เขตศุลกากร ทกท. ท่ี
แผนกสารสนเทศก่อนน าตูสิ้นคา้ผา่นท่า 
1 ชัว่โมง และ น าตูสิ้นคา้ตอ้งผา่น ทกท. 
อยา่งนอ้ย 3 ชม. ก่อนเรือเทียบท่า  
- บนัทึกขอ้มูลขาออกเขา้ระบบ เพื่อเป็น
ฐานขอ้มูลก่อนน าตูสิ้นคา้ขาออกผา่นเขา้ 
เขต ทกท. ( Pre - Advice) 

สถานีตรวจสอบสินค้า  
( MAIN GATE )   

 2นาท/ีตู้/คนั 

- ช าระค่าภาระและค่าบริการ  
      - ค่ายกตูสิ้นคา้ขาออกลงจาก 
ยานพาหนะ (LIFT OFF) 
      - ค่ายานพาหนะผา่นท่า 

อ 

รับมอบตู้สินค้าจากเจ้าของสินค้า 
SUB GATE ( IN – OUT ) และ เคร่ืองมือทุ่นแรง 

 

30 นาท ี/ ตู้ 

- บนัทึกขอ้มูลตูสิ้นคา้ หรือ สแกน
บาร์โคต้ บนัทึกหมายเลขทะเบียน
รถ ตรวจสอบขอ้มูลตูสิ้นคา้ สภาพ
ตูสิ้นคา้ ตรวจซีล ตรวจสอบ
ใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ศุลกากร  
ชัง่น ้ าหนกั  ออกใบตรวจสอบ
สภาพตูสิ้นคา้ขาออก (EIR.)  ให้
พนกังานขบัรถ พร้อมใหน้ าตูก้อง
เก็บ 
เคร่ืองมอืทุ่นแรงยกตู้
ลงกองเกบ็ในลาน 

- ตรวจสอบรถบรรทุกเปล่าท่ีได้
ส่งมอบตูสิ้นคา้ขาออก เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ออกสถานีตรวจสอบ
ภายใน 

IN 

OUT 

ปฏิบัติงานเรือ 

- บรรทุกตูสิ้นคา้ขาออกลงเรือ 

เฉลีย่ 8 ช่ัวโมง / ล า 

หน่วยงานบริการระบบตู้สินค้า 

5 นาท/ีล า 

- ควบคุมการปฏิบติังานโดยใชร้ะบบ 
CTMS. 

การส่งออก 



สรุประยะเวลาในกระบวนการน าเข้า-ส่งออกทางเรือ 
ท่าเรือกรุงเทพ 

**หมายเหตุ ตู้สินค้าทั่วไปขนาด  20 ฟุต 

กระบวนขนถ่ายตู้สินค้าขาเข้า 

9  ชั่วโมงต่อล า 

กระบวนบรรทุกตู้สินค้าขาออก 

8 ชั่วโมงต่อล า 

การส่งมอบตู้สินค้าให้ผู้น าเข้า 

32  นาทีต่อตู้ 

การรับมอบตู้สินค้าขาออก 

32  นาทีต่อตู้ 

กระบวนการรับข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์
และการช าระเงิน 

25  นาที 

กระบวนการรับข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์
และการช าระเงิน 

7  นาที 

9 ชั่วโมง 57 นาที 8 ชั่วโมง 39 นาที 



สรุประยะเวลาในกระบวนการน าเข้า-ส่งออกทางเรือ 
ท่าเรือแหลมฉบัง 

**หมายเหตุ ตู้สินค้าทั่วไปขนาด  20 ฟุต 

กระบวนขนถ่ายตู้สินค้าขาเข้า 

6-10  ชั่วโมงต่อล า 

กระบวนบรรทุกตู้สินค้าขาออก 

6-10 ชั่วโมงต่อล า 

การส่งมอบตู้สินค้าให้ผู้น าเข้า 

30  นาทีต่อตู้ 

การรับมอบตู้สินค้าขาออก 

30  นาทีต่อตู้ 

6-10 ชั่วโมง 30 นาท ี 6-10 ชั่วโมง 30 นาที 



งานที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

• การรายงานเรือเข้าและบัญชีสินค้าส าหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 
ประกาศยกเลิกการยื่นเอกสารฯตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 

• การเชื่อมโยงใบก ากับการขนย้ายสินค้าและแบบขอน าตู้สินค้าขาออก ผ่านท่าเข้า
เขตศุลกากรการท่าเรือแห่งประเทศไทยผ่านระบบ NSW (ก าหนดแล้วเสร็จเดือน
กันยายน 2559) 

• โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง A ท่าเรือแหลมฉบัง 

• โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

• โครงการปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (20G)  

• โครงการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง 



โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)  
ท่าเรือแหลมฉบัง 

1,000 
DWT 

3,000 
DWT 

Exit Substation 

Entrance Office 

Container 
Stacking Area 

Truck 
Parking 
Area 

 
เปิดด าเนินการปลายปี 2560 



โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ 
ท่าเรือแหลมฉบัง 

เปิดด าเนินการปลายปี 2560 



150 M. 

22 M. 

15 M. 

5 M. 1.5 M. 

10 
เปิดด าเนินการปลายปี 2560 

โครงการปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (20G) 
ท่าเรือกรุงเทพ 



โครงการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก  
ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง 

แล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2560 



ทิศทางการพฒันางานบริการเพื่ออ  านวยความสะดวกในอนาคต 

• โครงการพัฒนาคลงัสินคา้เพือ่การส่งออกท่าเรือกรุงเทพ (CFS Export) 

• โครงการพัฒนาคลังสินค้าขาเข้าท่าเรือกรุงเทพ (CFS Import) 

• โครงการพัฒนาท่าเรอืแหลมฉบัง ขั้นที่ 3  

• การช าระเงินผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ (E-Payment) 

• ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลและบริการแบบบูรณาการโดยใช้สถาปัตยกรรม
(Service-Oriented Architecture : SOA) 

 

 



โครงการพัฒนาคลังสินค้าเพื่อการส่งออกท่าเรือกรุงเทพ (CFS Export) 

13 



โครงการพัฒนาคลงัสินคา้ขาเข้าท่าเรอืกรุงเทพ (CFS IMPORT) 

14 



โครงการพัฒนาท่าเรอืแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 

งบประมาณ 88,132.000 ล้านบาท  
 



กลุ่มที่ 4 การเลิกธุรกิจ   

9. ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) 

10. ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) 



1PM Presentation Ease of Doing Business.pptx

ประเดน็ส าคญัในการพจิารณา

ตวัชีว้ดัที ่9: การบงัคบัใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงโดยส านกังานศาลยุตธิรรม

โครงสร้างของ
ศาลยติุธรรม

ศาลทีพ่จิารณา
พพิากษา
คดพีาณิชย์

การบรหิารจดัการ
คดเีลก็ๆน้อยๆ

การบริหาร
จดัการคดีแพ่ง

คดแีพง่กวา่
รอ้ยละ 75 แลว้เสรจ็
ภายใน 6 เดอืน

สถติคิดทีุก
ประเภทสามารถ
ตรวจสอบไดท้าง

เวบ็ไซต์

การระงบั
ข้อพิพาท
ทางเลือก

การไกลเ่กลีย่ใน
ศาล มาตรา 20, 

20 ทวิ

ขอ้ก าหนดของ
ประธานศาลฎกีา
วา่ดว้ยการไกล่
เกลีย่ พ.ศ. 2554

ระบบ
ศาล

อิเลก็ทรอนิกส์

E-Filing

E-Payment

E-Testimony

E-Database



1 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 



ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ประเมินโดยธนาคารโลก (World Bank) 

ตัวชี้วัดที่ ๙ – การบังคับ
ให้เป็นไปตามข้อตกลง 

อันดับที่ ๕๗ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ – การแก้ไข
ปัญหาล้มละลาย 

อันดับที่ ๔๕ 
ปัญหา 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีล้าสมัย (ไม่ได้แก้ไขมากว่า ๑๐ ปีแล้ว)  
มีหลายขั้นตอน ไม่สะดวก และไม่เป็นมาตรฐานสากล   

ยั ง ไม่ ได้น า เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการให้บริการกับประชาชน 
ในกระบวนการท างานในทุกขั้นตอน 

ในการจัดเตรียมค าตอบ ขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ขาดการบูรณาการ 
กับภาคเอกชนและที่ปรึกษากฎหมาย และขาดการประสานงานกับธนาคารโลก 



ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ประเมินโดยธนาคารโลก (World Bank) 

การด าเนินการ 
ท างานแนวใหม่ เชิงรุก วิเคราะห์ปัญหา ก าหนด 

roadmap และ quick win และมีส่วนร่วม 
ตั้งคณะท างานพิจารณาแก้ไข

กฎหมายและคณะท างานวิเคราะห์
ปัญหา ก าหนดเป้าหมายที่ต้อง

แก้ไขพัฒนา และตอบ
แบบสอบถาม 

เสนอแก้ไขกฎหมาย ๕ ฉบับ 
ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง (๒ ฉบับ) 

กฎหมายล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ SMEs 
กฎกระทรวงขายทอดตลาด และ

กฎกระทรวงผู้ท าแผนและผู้บริหารแผน 
ประสานกับธนาคารโลก/
ภาคเอกชนและที่ปรึกษา

กฎหมายที่ตอบแบบสอบถาม 
และเสนอรายชื่อผู้ตอบ

แบบสอบถามใหม่ 

น า IT มาใช้กับกระบวนการท างาน 
ในการให้บริการประชาชนทกุขั้นตอน 
– E-services, App “LED Property 
และ +” E- offering เป็นต้น 



ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ประเมินโดยธนาคารโลก (World Bank) 

ตัวชี้วัดที่ ๙ – การบังคับ
ให้เป็นไปตามข้อตกลง 
อันดับที่ ๕๗ คะแนน 

ปี 
๒๕๕๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ – การแก้ไข
ปัญหาล้มละลาย 

อันดับที่ ๔๙ คะแนน 

๑. การแก้ไขกฎหมายที่ด าเนินการตั้งแต่ ต.ค. ๕๗ เช่น พรบ. 
ล้มละลาย และกฎกระทรวงการขายทอดตลาด มีผลภายหลัง
วันประเมินของธนาคารโลก (๑ มิ.ย. ๕๘)  
๒. ยังไม่ได้มีการน าระบบ IT มาใช้ทุกขั้นตอน   
๓. ข้อมูลการตอบแบบสอบถามมคีวามคลาดเคลื่อนในบาง
ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านเวลาและค่าใช้จ่าย 

สาเหต ุ
หลัก 



ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ประเมินโดยธนาคารโลก (World Bank) 

ปี ๒๕๕๙ ที่ได้ด าเนินแล้ว ด้านกฎหมายและ
กระบวนการท างาน 

๑. กฎหมายมีผลใช้บังคับก่อนวันสิ้นสุดการประเมินใหม่ (๑ มิ.ย. ๕๙) คือ 
พรบ. ล้มละลาย ฉบับที่ ๙ (การฟื้นฟูกิจการธุรกิจ SMEs) ซึ่งได้น าหลักการ
สากล ได้แก่ หลักไม่สามารถช าระหนี้ มาใช้เป็นครั้งแรก และพรบ. ล้มละลาย 
ฉบับที่ ๘ และกท. การขายทอดตลาดที่ลดขั้นตอน 

๒. กรมบังคับคดียุคดิจิทัล คือ ได้มีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการ
ท างานทุกขั้นตอน เพื่อให้บริการประชาชน ได้แก่ E-Filing,  
E-Payment, E-Offering และ EDC และพัฒนา App น าเสนอข้อมูลทรพัย์ 
รอการขาย (LED Property และ LED Property +) 



ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ประเมินโดยธนาคารโลก (World Bank) 

ปี ๒๕๕๙ ที่ได้ด าเนินแล้ว ด้านกฎหมายและ
กระบวนการท างาน 

๓. น าข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการด าเนินการภายใต้กรอบ 
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลสถิติ เผยแพร่ใน 
เว๊ปไซด์กรมบังคับคดี เพื่อง่ายต่อการค้นหาและอ้างองิ  

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดี (Case Management) ให้ม ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยน าหลัก Fast Track มาใช้กับคดีที่ไม่ม ี
ความยุ่งยาก หรือมีทุนทรัพย์น้อย และการบริหารคดีค้าง (backlog)  
เกิน ๑๐ ปีให้ลดน้อยลง 



ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ประเมินโดยธนาคารโลก (World Bank) 

ปี ๒๕๕๙ ที่ได้ด าเนินแล้ว ด้านกฎหมาย
และกระบวนการท างาน 

๕. เชื่อมโยงข้อมูลกับนายทะเบียนภาครัฐ และสมาคมต่าง ๆ เพื่อ
ตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการติดตามและรวบรวมทรัพย์สินคืน (ตัวชี้วัดที่ ๑๐) 
 

๖. มีหนังสือไปยังธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เพื่อให้แจ้งรายละเอียดของ
บัญชีลูกหนี้ที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ติดตามและรวบรวมทรัพย์สินคืน (ตัวชี้วัดที่ ๑๐) 



ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ประเมินโดยธนาคารโลก (World Bank) 

ปี ๒๕๕๙ ที่ได้ด าเนินแล้ว – ชี้แจงต่อธนาคารโลก 

๑. ชี้แจงความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุง ข้อเท็จจริง และชี้ให้เห็นประเด็น 
ที่มีความเห็นแตกต่างจากผลการประเมินปีที่ผ่านมาต่อผู้ประเมินตัวชี้วัดที่ ๙ และ 
๑๐ ของธนาคารโลก ณ ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดีซี (ก.พ. ๕๙) 

๒. เสนอเพิ่มรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ตรงกับค าถามของตัวชี้วัดที่ 
๙ และ ๑๐ ต่อผู้ประเมินตัวชี้วัดที่ ๙ และ ๑๐ ของธนาคารโลก (ธนาคารโลกรับ
ข้อเสนอ) 

๓. เสนอให้ผู้ประเมินตัวชี้วัดที่ ๙ และ ๑๐ ของธนาคารโลก มาประเทศไทยเพื่อ
ตรวจทานข้อเท็จจริงและพบกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (เม.ย. ๕๙ ผู้ประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐ 
ของธนาคารโลกมาประเทศไทย) 



การประชุมทางเทคนิค ณ ธนาคารโลก   
กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ๑๖ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 



ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ประเมินโดยธนาคารโลก (World Bank) 

ปี ๒๕๕๙      ที่ได้ด าเนินแล้ว  
ด้านการประสานงานและมีส่วนร่วม 

๑. ประชุมเพื่อชี้แจงความส าคัญและ
รายละเอียดของการตอบแบบสอบถามให้กับ
ภาคเอกชนผู้ตอบแบบสอบถาม 

๒. จัดการประชุมเพื่อให้ภาคเอกชนผู้ตอบ
แบบสอบถามชี้แจงรายละเอียดของ
แบบสอบถามและความเห็นต่าง ๆ  



ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ประเมินโดยธนาคารโลก (World Bank) 

อยู่ระหว่างการด าเนิน 

เรื่อง ก าหนดแล้วเสร็จ 

๑. ร่างพรบ. แก้ไข ป.วิ.พ. (ภาคบังคับคด)ี –  
ลดขั้นตอน มีความชัดเจน และเป็นไปตามหลัก
สากล 

รอเสนอเข้า ครม. และ 
สนช. เพื่อโปรดพิจารณา 
(ครม. มีมติรับหลักการ 
๖ ม.ค. ๕๘) 

๒. ร่างพรบ. แก้ไข ป.วิ.พ. เพื่อรองรับการขาย 
ทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์และทาง App 
โทรศัพท์มือถือ  

ภายใน ก.ย. ๕๙ 

ตัวชี้วัดที่ 
๙ 



ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ประเมินโดยธนาคารโลก (World Bank) 

อยู่ระหว่างการด าเนิน ตัวชี้วัดที่ 
๙ 

เรื่อง ก าหนดแล้วเสร็จ 

๓. ร่างพรบ. การบังคับคดี เพื่อยกระดับวิชาชพี 
การบังคับคดี เสริมสร้างจรรยาบรรณ และ 
ความเชื่อมั่นของประชาชน 

ภายในเดือน ก.ย. ๕๙ 

๔. พัฒนาการส่งค าสัง่ซือ้อิเล็กทรอนกิส์ทัว่ประเทศ ภายในปี ๒๕๖0 

๕. พัฒนาระบบ E – Auction (การซื้อขาย
ทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์) 

ภายในปี ๒๕๖๑ 
 



ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ประเมินโดยธนาคารโลก (World Bank) 

อยู่ระหว่างการด าเนิน 

เร่ือง ก าหนดแล้วเสร็จ 

๖. พัฒนาระบบ E-Filing การรับหมายบังคับคดี 
จากศาลทั่วประเทศ 

ภายในปี ๒๕๖๑ 
( ได้หารือในเบื้ องต้นกับ
ส านั ก งานศาลยุติ ธร รม
แล้ว)  
หากได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ระบบทั้งของศาลยุติธรรมและกรมบังคับคดี     
จะท าให้การด าเนินการบรรลุผลได้เร็วขึ้น 

๗. พัฒนาระบบน าร่องการส่งข้อความไปยังคู่ความผ่าน
social media และระบบการจัดสรรคิวอัตโนมัต ิ
 

ภายในปี ๒๕๖๐ 
 

ตัวชี้วัดที่ 
๙ 



ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ประเมินโดยธนาคารโลก (World Bank) 

อยู่ระหว่างการด าเนิน 

เรื่อง ก าหนดแล้วเสร็จ 

๑. พิจารณาเสนอร่างแก้ไขพรบ. ล้มละลาย ทั้งฉบับ 
- ปรับปรุงให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธภิาพ 
ยิ่งขึ้น รองรับพรบ. หลักประกันทางธุรกิจ และ 
การล้มละลายขา้มชาติ 

ภายในเดือน ก.ย. ๕๙ 

๒. การพัฒนาระบบ E- Insolvency Case 
Management System มาใช้ในการท าส านวน
และยื่นค าร้องขอรับช าระหนี้ 

ภายในปี ๒๕๖๐ 

ตัวชี้วัดที่ 
๑๐ 



ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ประเมินโดยธนาคารโลก (World Bank) 

อยู่ระหว่างการด าเนิน 

เรื่อง ก าหนดแล้วเสร็จ 

๓. สร้างโครงสรา้งหน่วยงานภายในใหม่เพื่อรองรบั
งานด้านการตรวจสอบและติดตามทรัพย์สิน (Track 
and Trace Asset) ของลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด 

ขึ้นอยู่กับการพิจารณา 
การขออัตราก าลังจาก 
ส านักงาน ก.พ.ร. และ 
ส านักงาน ก.พ. 

๔. สร้างระบบฐานข้อมูลกลางที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ
ของลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

ภายในปี ๒๕๖๑ 

ตัวชี้วัดที่ 
๑๐ 



กรมบังคับคดีเสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยมีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบังคับคดีที่

ทันสมัย มีมาตรฐานสากล และกระบวนการบังคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว ง่าย และ
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 22/01/59 16 

http://technology555.weebly.com/


กลุ่มที่ 5 อื่น ๆ 

ด้านการท่องเที่ยว Visa และ Work permit 



Phase 1 : การเชื่อมโยงการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานรัฐ 

e-Expert 
Web Service 

ไฟล์เอกสาร 
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล 
2. บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 
3. งบการเงนิ 
4. หนังสือบริคณห์สนธิ 

ระยะเวลา : 8  เดือน: เริ่มใช้เดือนกรกฎาคม 2559 

(ผู้รับบริการไม่ต้องยื่น) 

การปรับปรุงการให้บริการด้านวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
ด้วยโครงการน าร่อง Single Window for Visa & Work Permit 

บริษัทที่ได้รับ
การส่งเสริม  
ย่ืนค ำร้องขอน ำ
ช่ำงฝีมือเข้ำมำ
ท ำงำนในบริษัท 

1 



Phase 2 : โครงการน าร่องการพัฒนาระบบ Single Window for Visa & Work Permit  

บริษัท 

พิจารณา และอนุมัติค าร้อง 

ชื่อ-นามสกุล , วันเดือนปีเกิด 
สัญชาติ , ท่ีอยู่ 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง 
โดยสารโดยพาหนะ 
มาจากด่าน 
บัตรขาเข้า/ขาออก 
ตม.๖ ล าดับท่ี 
ชื่อต าแหน่ง , ชื่อบริษัท 
วันท่ีให้อยู่ถึง 
เอกสารแนบ 
หนังสือรับรองจาก BOI 

ช่ือ-นามสกุล 
ช่ือ-นามสกุลภาษาไทย 
วันเดือนปีเกิด , สัญชาต ิ
หมู่โลหิต 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง 
ที่อยู่ 
ช่ือต าแหน่ง 
ช่ือบริษัท 
วันที่ให้อยู่ถึง 
เอกสารแนบ 
หนังสือรับรองจาก BOI 

ชื่อ-นามสกุล 
วันเดือนปีเกิด 
สัญชาติ 
เลขที่หนังสือเดินทาง 
ที่อยู่ 
ชื่อต าแหน่ง 
ชื่อบริษัท 
วันที่ให้อยู่ถึง 
เอกสารแนบ 
หนังสือรับรองจาก BOI 

บริษัท ยื่นค าขอ  

บริษัท ยื่นค าขอ  

หน่วยงานช่างฝมีือ กองก ากับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 

ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการท างาน ของคนต่างด้าว เพื่อ
ส่งเสริมการลงทุน กรมการจัดหางาน 

ไฟล์เอกสาร 
1.หนังสือรับรองนติิบุคคล 
2.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
3.งบการเงิน 
4.หนังสือบริคณห์สนธ ิ

(ผู้รับบริการไม่ต้องย่ืน) 

น าร่องการรับข้อมลูผา่นทาง web service แบบ Real-Time และ e-file ทั้งหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่ผูถ้ือหุ้น      
หนังสือบริคณธ์สนธิ และงบการเงิน ไปใช้กับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดงาน  

งบปี 60 - ระยะเวลา : 10  เดือน: เร่ิมทดสอบเดือนกรกฎาคม 2560 
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LOGO 

การพฒันางานบริการ  
เพือ่ขับเคลือ่นการอ านวยความสะดวก 

ในการประกอบธุรกจิ 
โดย ...  

รอง ผบช.สตม.  
พล.ต.ต.พรชัย ขันตี  



ปัญหา 
 - ผู้มารับบริการมจี านวนเพิม่มากขึน้ทุกปี 

 - เดมิยืน่ค าขอได้เฉพาะที ่บก.ตม.1 (กรุงเทพฯ)  

    แห่งเดยีวเท่าน้ัน 
 

www.immigration.go.th 

การตรวจลงตราและเปลีย่นประเภทการตรวจลงตรา  
ให้คนต่างด้าว เพือ่การลงทุน/ประกอบธุรกจิ 



 

การแก้ไขปัญหา  
 มอบอ านาจให้ ตม.ส่วนภูมภิาค ปัจจุบันมจี านวนทั้งส้ิน  

 69 จังหวดั และ 12 ด่าน ตม. รับผดิชอบ เพือ่ลดระยะเวลา 

 ในการด าเนินการในการเดนิทางมาขอรับบริการที่ 

 กรุงเทพมหานคร 

(ตามค าส่ัง สตม.ที ่50/2558 ลง 17 ส.ค.58) 

www.immigration.go.th 

การตรวจลงตราและเปลีย่นประเภทการตรวจลงตรา ให้
คนต่างด้าว เพือ่การลงทุน/ประกอบธุรกจิ 



ปัญหา 
1. ผู้มาขอรับบริการมีจ านวนเพิม่มากขึน้ทุกปี 
2. พืน้ทีก่ารให้บริการยงัไม่ครอบคลุมทุกจังหวดั 
3. ระยะเวลาในการมาขอใช้บริการ 

การแก้ไข 

www.immigration.go.th 

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว 
เพือ่การลงทุน / ประกอบธุรกจิ 

ปัญหา 

1. กระจายการให้บริการให้ทั่วถึง โดยจัดตั้ง ตม.จังหวดั 
    เพิม่เติม จากเดิม 45 จังหวดั เพิม่อกี 22 จังหวดั 
2. จัดตั้งศูนย์ One Stop Service ร่วมกบั BOI  
    และกรมการจัดหางาน 



Click to edit title 

ปัญหา 

- ความไม่สะดวกในการมารายงานตวั 

- ความแออดัของสถานที่ให้บริการ 

- เดมิมีการรับรายงานตัว 3 ช่องทาง ได้แก่ 

     1. ด้วยตนเอง 

     2. มอบผู้อืน่ด าเนินการ 

     3. ทางไปรษณย์ี 

  

www.immigration.go.th 

การแจ้งทีพ่กัอาศัย เมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกนิ 90 วนั 
ตาม ม.37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 



Click to edit title 

การแก้ไข
ปัญหา 

  เพิม่ช่องทางในการรายงานตวั  
  โดยสามารถแจ้งทางอนิเตอร์เน็ตได้ 

   ผ่านช่องทาง 

   www.immigration.go.th 

www.immigration.go.th 

การแจ้งทีพ่กัอาศัย เมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกนิ 90 วนั 
ตาม ม.37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 



www.immigration.go.th 

 ปัญหา 

การแก้ไข 
ปัญหา 

การท า Re-entry permit 
เพือ่สงวนสิทธ์ิการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  
ตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 

พืน้ทีก่ารให้บริการยงัไม่ครอบคลุมทุกจงัหวดั 

กระจายการให้บริการให้ทัว่ถึง  โดยจัดตั้ง  
ตม.จงัหวดัเพิม่เติม จาก 45 จงัหวดั เพิม่ขึน้อกี 
22 จงัหวดั รวมทั้งด่าน ตม.ทอ. ทีต่ั้งอยู่ในส่วน
ภูมิภาค จ านวน 5 แห่ง 



กลุ่มที่ 5 อื่น ๆ 

ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Impact Assessment : EIA) 



การปรบัปรงุระบบ EIA 

ดร.รววีรรณ  ภรูเิดช 
เลขาธกิารส านกังานนโยบายและแผน 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 



หมายเหตุ : จ านวนรายงาน EIA ที่เสนอ สผ. พิจารณานับรวมทั้งรายงานที่เสนอเข้ามาใหม่และรายงานฉบบัเพิ่มเตมิ 

จ านวนรายงาน EIA ทีเ่สนอ สผ. พจิารณา (ฉบบั) ต ัง้แตปี่ 2546 - 2558 

        2546   2547    2548    2549    2550     2551    2552    2553     2554    2555    2556    2557     2558  



ขอ้เสนอของ
คณะอนุ

กรรมาธกิาร
ขบัเคลือ่นการ

ปฏริปู
สิง่แวดลอ้ม 

ขอ้เสนอ 
ภาค 

ประชารฐั 

ขอ้เสนอการ
ปรบัปรงุระบบ 

EIA 



ขอ้เสนอการปรบัปรงุระบบ EIA  

1. ลดขัน้ตอนและระยะเวลาการพจิารณา 

2. รวมประกาศประเภทและขนาดโครงการทีท่ า EIA 

3. ปรับปรงุ คชก.  

4. ปรับปรงุบรษัิททีป่รกึษาทีจั่ดท ารายงาน 

5. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู 



ปัจจบุนั 

• ยงัยืน่รายงาน 
EIA และ
พจิารณาที ่สผ.  

ระยะสัน้ 

• กระจายภารกจิ
การพจิารณา
รายงานดา้น
อาคาร และ
อตุสาหกรรม 
(เขต ศก.พเิศษ) 

ใหก้บั 25  
จังหวัด 

ระยะยาว 

• ปรับแก ้พ.ร.บ. 
สิง่แวดลอ้ม ให ้
ยืน่รายงาน และ
พจิารณา
รายงานที่
จังหวดั 

1. ลดขัน้ตอนและระยะเวลาการพจิารณา 



ปัจจบุนั 

• ขัน้ตอน
กระบวนการรับ
ฟังความคดิเห็น
ของหน่วยงาน
อนุญาตไมม่ี
เวลาก าหนด 
 

• กอสส. ให ้
ความเห็นตอ่
จาก คชก. 
 

ระยะสัน้ 

• ปรับประกาศ 
ทส.หน่วยงาน
อนุญาตจัดรับ
ฟังความคดิเห็น
และให ้กอสส.
พจิารณา
คูข่นานกบั สผ. 
ภายใน 90 วนั 
 

ระยะยาว 

• ยบุเลกิขัน้ตอน
การให ้
ความเห็นของ 
กอสส. โดยให ้
หน่วยงาน
อนุญาตมี
ชอ่งทางรับ
ความเห็นตรง 
โดยปรับแก ้
ระเบยีบส านัก
นายกฯ 
 

1. ลดขัน้ตอนและระยะเวลาการพจิารณา (ตอ่) 



ปัจจบุนั 

• ประกาศ ทส. เรือ่งการ
ก าหนดประเภทและ
ขนาด  มหีลายฉบบั EIA 
8 ฉบบั  EHIA 4 ฉบบั 

ระยะสัน้ 

• รวบรวมประกาศ ทส. 
เป็นฉบบัเดยีว เพือ่
สะดวกแกก่ารใช ้และ
การน าไปอา้งองิ 

 

• ทบทวนประเภทและ
ขนาดโครงการทีต่อ้งท า 
EIA 

2. รวมประกาศประเภทและขนาดโครงการทีท่ า EIA 



ปัจจบุนั 

• คชก. สว่นกลาง ม ี9 ชดุ 
แบง่การพจิารณาตาม
ประเภทโครงการ  

ระยะสัน้ 

• เพิม่ คชก. ในจังหวดัทีม่ี
ศกัยภาพ  พืน้ทีเ่ขต
เศรษฐกจิพเิศษ และ 
กทม. 

 
 

3. ปรับปรงุ คชก.  



ปัจจบุนั 

• บรษัิททีป่รกึษา  ขึน้
ทะเบยีนกบั สผ. โดย
ไมไ่ดม้กีารแบง่ความ
เชีย่วชาญ 

ระยะสัน้ 

• ปรับกฎกระทรวงขึน้
ทะเบยีนบรษัิททีป่รกึษา
และผูช้ านาญการ ทีม่ี
ความเชีย่วชาญในแตล่ะ
ประเภทโครงการ เชน่ 
ดา้นอาคาร ดา้น
อตุสาหกรรม เป็นตน้ 

4. ปรับปรงุบรษัิททีป่รกึษา 



ปัจจบุนั 

• ตอ้งยืน่รายงาน 
EIA ดว้ยตนเอง 

 

 

 

• ระบบฐานขอ้มลู
สามารถเขา้ถงึ
ไดท้างเว็บไซต์
เทา่นัน้ 

ระยะสัน้ 

• มรีะบบการ
ลงทะเบยีนเพือ่ยืน่
รายงาน EIA ใน
ระบบ
อเิล็กทรอนกิส ์

 

• เปิดชอ่งทาง 
application ใน
ชือ่ “SMART EIA” 
เพือ่สามารถ
เขา้ถงึขอ้มลู EIA 
ไดท้าง 
Smartphone 

ระยะยาว 

• จัดท าระบบการ
ยืน่รายงาน EIA 
ทางระบบ
อเิล็กทรอนกิส ์

 

• จัดท าระบบ 
Tracking EIA 
ในรปูแบบ Bar 
code หรอื QR 
code 

5. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู 



 ขอ้เสนอแนะอืน่ ๆ 

 ปรับโครงสรา้งเพือ่รองรับงานดา้นการพัฒนาระบบ EIA 
โดยผลกัดนัใหม้กีารออกกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการ + 
เพิม่อตัราก าลงัใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณงาน 

 
 โครงการดา้นอาคาร ทีพั่กอาศยั เสนอใหจั้ดท าเป็น 

COP  
 
 หน่วยงานอนุญาต มกีารตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัติาม

มาตรการดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเขม้งวด 



www.onep.go.th/eia 



กลุ่มที่ 5 อื่น ๆ 

ด้านอาหารและยา 



ผลงานการพฒันางานบรกิาร 
เพือ่ขบัเคลือ่นการอ านวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกจิ 
 (Business Easing) 

 

ของ 
 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 



VISION : องคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค  

เพือ่ใหผ้ลติภณัฑส์ขุภาพมคีณุภาพปลอดภยั ผูบ้รโิภคม ัน่ใจ 
ผูป้ระกอบการไทยกา้วไกลสูส่ากล 

 

 

 

 

ยา 

อาหาร 

เครือ่งส าอาง 

วตัถเุสพตดิ 

เครือ่งมอืแพทย ์ วตัถอุนัตรายที่
ใชใ้นบา้นเรอืน 

เพือ่สง่เสรมิเศรษฐกจิของประเทศ สนองนโยบายของรัฐบาล ตามทีไ่ดรั้บ
มอบหมาย จงึด าเนนิการปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตใหร้วดเร็วยิง่ขึน้  

แตย่ังคงมาตรฐานการคุม้ครองความปลอดภัยใหก้บัผูบ้รโิภค 
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ข้อมลู ณ 20 พ.ค.59 

(หนว่ย : รายการ) 

ผลการพจิารณาค าขอทีย่ ืน่หลงั  
พรบ.อ านวยความสะดวกบงัคบัใช ้

ผลงานการพฒันางานบรกิาร 
เพือ่ขบัเคลือ่นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ 

ผลติภณัฑ ์

ยืน่จรงิ รบั แลว้เสร็จ 
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

 

ไมเ่กนิก าหนด เกนิก าหนด 

ยา 33,537 29,394 
26,230 
(89.23%) 

3,020 
(10.27%) 

144 
(0.49%) 

อาหาร 79,594 79,594 
77,290 
(97.10%) 

2,167 
(2.72%) 

137 
(0.17%) 

เครือ่งมอืแพทย ์ 12,467 12,467 
12,254 
(98.29%) 

213 
(1.70%) 

- 

เครือ่งส าอาง 176,945 176,349 
176,072 
(99.84%) 

277 
(0.15%) 

- 

วตัถอุนัตราย 5,489 4,268 
4,186 
(98.07%) 

82 
(1.92%) 

 - 

วตัถเุสพตดิ 1,791 1,791 
1,722 
(96.14%) 

69 
(3.85%) 

- 

ผลติภณัฑน์ าเขา้ 32,680 32,680 
32,680 
(100%) 

- - 

รวม 342,503 336,543 
330,434 
(98.18%) 

5,828 
(1.73%) 

281 
(0.08%) 

หมายเหต ุ: ผลการพจิารณาเป็นค าขอรวม ผลติภณัฑ ์สถานประกอบการ และโฆษณา 
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มาตรการพฒันางานบรกิาร 
เพือ่ขบัเคลือ่นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ 

oการประเมนิอยา่งยอ่ของยาใหม/่ยาชวีวตัถใุหม ่ 

oหลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบยีนต ารบัยาเพือ่การสง่ออก 

oการขึน้ทะเบยีนต ารบัยาแผนปจัจบุนัทีป่รากฏอยูใ่นต ารายา  

oการขอเปลีย่นแปลงสถานทีผ่ลติยา  

oมอบอ านาจการอนญุาตใหภ้มูภิาค เชน่ เครือ่งดืม่ ไอศกรมี 

oหลกัเกณฑก์ารด าเนนิงานเกีย่วกบัเลขสารบบอาหารเพือ่การ

สง่ออก 

1. ปรบัปรงุประกาศและระเบยีบของ อย. ใหม้คีวามคลอ่งตวั 

วนัที ่27 ก.ค. 58 

วนัที ่13 พ.ย. 58 

วนัที ่18 ธ.ค. 58 

วนัที ่12 ม.ค. 59 

วนัที ่1 ก.พ. 59 

วนัที ่8 ก.พ. 59 

 

ประกาศ ณ 
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วนัที ่25 ม.ค. 59 

 

ประกาศ ณ 

oปรบัปรงุ checklist ใหผู้ป้ระกอบการสามารถประเมนิตนเอง  

oเพิม่ชอ่งทางการจดแจง้สารบบอาหาร (e-submission)  

เชน่ อาหารพรอ้มบรโิภค  ขนมขบเคีย้ว ชอคโกแลต 

oเพิม่คา่ตอบแทนของผูเ้ชีย่วชาญภายนอก 

oจดัต ัง้ส านกังานน ารอ่งประเมนิผลติภณัฑแ์ละขึน้ทะเบยีนต ารบัยา 

oถา่ยโอนภารกจิดา้นยา และเครือ่งมอืแพทยบ์างสว่นใหก้บั 

หนว่ยงานภายนอก 

oจดัอบรมผูป้ระกอบการเกีย่วกบัการขออนญุาตอาหารและยา 

 

2. เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงาน ใหร้วดเร็ว 

มาตรการพฒันางานบรกิาร 
เพือ่ขบัเคลือ่นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ 

วนัที ่21 ก.ค. 58 

 วนัที ่21 ธ.ค. 58 
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3. ปรบัปรงุกฎหมายเพือ่ลดอปุสรรค 

มาตรการพฒันางานบรกิาร 
เพือ่ขบัเคลือ่นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ 

รา่ง พ.ร.บ. ยา  
พ.ศ. ... 

รา่ง พ.ร.บ. 
อาหาร  
พ.ศ. ... 

รา่ง พ.ร.บ. วัตถทุี่
ออกฤทธิต์อ่จติและ
ประสาท พ.ศ. ... 

รา่ง พ.ร.บ.  
ยาเสพตดิใหโ้ทษ  

พ.ศ. ... 

รา่ง พ.ร.บ.  
เครือ่งมอืแพทย ์ 

พ.ศ. ... 
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4. พฒันาสนบัสนนุอตุสาหกรรมยา 

4.1 พฒันาการผลติยา สมนุไพรและวคัซนี 

4.2 พฒันามาตรฐานการตรวจโรงงานผลติยา (GMP)  
ใหเ้ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล (มาตรฐาน PIC/S) 

4.3 การพฒันาระบบการขึน้ทะเบยีนต ารบัยาระหวา่งวจิยั 

4.4 เตรยีมความพรอ้มสูก่ารจดัต ัง้สถาบนัตรวจและประเมนิ
ผลติภณัฑส์ขุภาพแหง่ชาต ิ

มาตรการพฒันางานบรกิาร 
เพือ่ขบัเคลือ่นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ 
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ตุลาคม ธันวาคม 2559 กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม 

2558 พฤศจิกายน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน 

e-SUBMISSION 

 ระบบ NSW  Single SUBMISSION 

 การขออนุญาตเภสัชเคมีภัณฑ์ 
1. ตัวยาส าคัญ-แบบปรกติ 2. ส่วนประกอบอ่ืนๆ-แบบอัตโนมัติ 

 การจดแจ้งเครื่องส าอางแบบอัตโนมัติระบบใหม่ 
 ระบบขออนุญาตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก 

 ขอครอบครองยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
 ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริง วอ.1 

e-SUBMISSION 

 ระบบจดแจ้งอาหารแบบอัตโนมัติ (สบ.7) 
 ระบบ LISTING เครื่องมือแพทย์ 
 ระบบขอความเห็นชอบด้านยา 

 ระบบยาที่ได้รับการยกเว้นทะเบียนต ารับ 

e-SUBMISSION 

 ค าขออนุญาต ยส. 2 ติดตัว 
เข้ามา/ออกนอก ราชอาณาจักร 

 ค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 
(สบ.5 ทั่วไป) 

 

e-SUBMISSION 

 ขออนุญาตโฆษณา 
e-REGULATION 

 ตรวจสอบใบอนุญาตโฆษณา 
e-FINANCE 

 ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
e-MEETING 

 ระบบบริหารการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 

e-SUBMISSION 

 ระบบขออนุญาตยา 
- แบบปรกติ ส าหรับค าขอท่ัวไป 

- แบบอัตโนมัติ ส าหรับ ผย.8/นย.8 
  และค าขอแก้ไขใบอนุญาตบางหัวข้อ 
 ระบบ e-TRACKING ยา 
 ระบบขออนุญาตผลิตอาหาร 

e-SERVICE 

 ระบบนัดเวลายื่นค าขอ
อนุญาตยา 

 

e-SUBMISSION 

 ระบบคลังของกลาง 
ยาเสพติด 

 

Auto-Licensing per Invoice 
[ HAL.LPI ] 

เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 

 

e-SUBMISSION 
 ระบบขออนุญาตเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 27 

 ระบบรายงานการกระจายผลิตภัณฑ์ (Big Data) 
 ระบบต่ออายุใบอนุญาตวัตถุอันตราย 

มาตรการพฒันางานบรกิาร 
เพือ่ขบัเคลือ่นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ 

5. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ใชใ้นกระบวนการอนญุาต 

8 



6. การท างานรว่มกบัคณะท างานดา้นการปรบัแกก้ฎหมายและกลไกประชารฐั(E4) 

มาตรการพฒันางานบรกิาร 
เพือ่ขบัเคลือ่นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ 

 

เมือ่วนัที ่19 เม.ย. 2559  อย. ประชุมรว่มกบัคณะท างานการปฏบิตังิานอาหารและยา (ยอ่ย) 

เพือ่มุง่ลดปญัหาและอปุสรรคเกีย่วกบังานของ อย.  

หลกัจากการประชุมรว่มดงักลา่ว อย. 

ไดแ้ตต่ ัง้ทมีประสานคณะท างานยอ่ยการปฏบิตัอิาหารและยา(ประชารฐั) 5 ทมี ไดแ้ก ่ยา อาหาร 

เครือ่งแพทย ์เครือ่งส าอาง วตัถอุนัตราย (ค าส ัง่ที ่ 182/2559)  

เพือ่ประสานการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ รวดเร็ว และเฉพาะดา้น 
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• เรง่รดัอนญุาตทะเบยีนต ารบัใหเ้สร็จในเวลาที่
ก าหนด 
 

• ผลกัดนัการต ัง้สถาบนัตรวจประเมนิผลติภณัฑใ์ห้
เกดิขึน้อยา่งรวดเร็ว 
 

• จดัท าระบบสนบัสนนุกระบวนการอนญุาต          
(e-SUBMISSION) เพิม่เตมิ 
 

• พฒันาระบบตน้แบบการขึน้ทะเบยีนต ารบัยาวจิยั 
 
• สนบัสนนุอตุสาหกรรมยาไทย 
 
• ปรบัปรงุ พ.ร.บ. ทีส่ าคญัใหม้คีวามทนัสมยั 
เหมาะสมตอ่สถานการณ์ 

สิง่ทีจ่ะด าเนนิการตอ่ไป  
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ขอขอบคณุ 




