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2.3 ปฏทินิการจดัท ารายงานความยาก-งา่ยในการประกอบธรุกจิของธนาคารโลก 
Doing Business 2021*

DB 2020 ใชข้อ้มลูการปฏริปู
ระหวา่งวนัที ่2 ม.ิย.61 – 1 พ.ค.62

ประกาศผล DB 2021
(28 ต.ค. 63)

เก็บขอ้มลู DB 2021 

Questionnaires

DB 2021 Site Visit

ตรวจสอบและยนืยัน
ขอ้มลู

DB 2021 ใชข้อ้มลูการปฏริปูระหวา่งวนัที ่2 พ.ค.62 – 1 พ.ค.63

DB 2021 Reform
Update Memo

* คาดการณ์
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การเร ิม่ตน้ธุรกจิ

92.34/36

การขออนุญาต
กอ่สรา้ง
74.58/43

การขอใชไ้ฟฟ้า

90.99/13

การจดทะเบยีน
ทรพัยส์นิ
68.75/68

การไดร้บัสนิเชือ่

70.00/42

การคุม้ครอง
ผูล้งทนุ
เสยีงขา้งนอ้ย
73.33/16

การช าระภาษี

76.73/67

การคา้ 
ระหวา่ง
ประเทศ
84.10/57

การบงัคบั
ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ตกลง
67.91/34

การแก้
ปญัหาการ
ลม้ละลาย
75.64/26

เร ิม่ตน้ธุรกจิ เลกิธุรกจิด าเนนิธุรกจิ

1 2 3 4 6 7 8 9 105

ยกเลกิการขอ
ส าเนาเอกสารของ
บรษัิท 

ซอ้นทับขอ้มลูการ
ใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 
(Zoning Layer) 

พัฒนา MEASY 
Application ให ้
แจง้และช าระ
คา่ใชจ้า่ยได ้
รวมทัง้ตดิตาม
ความคบืหนา้

ไมเ่รยีกเก็บคา่
ประกนัการใชไ้ฟฟ้า
ประเภท 1 และ 2

เพิม่ประสทิธภิาพ
แฟ้มบรหิารความ
เสีย่งเพือ่ลดอตัรา
การเปิดตรวจ 

Fast scan

ระยะเวลาทีใ่ชใ้น
การด าเนนิการจะใช ้

เวลาเฉลีย่ 180 วัน

e-Filing Version 3

E-Insolvency 
case 
management

ระบบเชือ่มโยง
ขอ้มลูหลักประกนั
ทางอเิล็กทรอนกิส์

ลดระยะเวลาดา้น
ภาษีเงนิไดน้ติิ
บคุคล

การลดระยะเวลา
ดา้นภาษีมลูคา่เพิม่

ความรับผดิของ
กรรมการของบรษัิท
จดทะเบยีน 

อ านาจศาลในการ
เพกิถอนธรุกรรมทีผู่ ้
ถอืหุน้แสดงไดว้า่
ไมเ่ป็นธรรมหรอืมี
ความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

ใหบ้รกิารขอ้มลูการ
ทดสอบดนิ (Soil 
test) ผา่นทาง
เว็บไซต ์

วศิวกรทีท่ าหนา้ที่
ตรวจพจิารณาแบบ
แปลนอาคารเป็น
ระดับสามัญวศิวกร

โปรแกรมค านวณ
ภาษีอากรในการคดิ
คา่ธรรมเนยีมการ
จดทะเบยีนสทิธิ
และนติกิรรม 

เชือ่มโยงขอ้มลู
บคุคลลม้ละลาย 
กบัหน่วยงานตา่ง ๆ
ผา่น MOU

การบรูณาการ
ขัน้ตอนการจด
ทะเบยีนธรุกจิ ขึน้
ทะเบยีนนายจา้ง 
และจดทะเบยีน
ภาษีมลูคา่เพิม่ใน
ขัน้ตอนเดยีว 

ความกา้วหนา้การอ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ

ลดระยะเวลาในการ
จองชือ่นติบิคุคล 

พัฒนาระบบยนืยัน
ตัวตนผา่นระบบ
ออนไลน ์

การลดขัน้ตอนการ
ขอใบรับรอง
กอ่สรา้ง 

จัดอบรม
ผูป้ระกอบการตดติัง้
ไฟฟ้า และขึน้
ทะเบยีน

ระบบเผยแพร่
ประกาศส านักงาน
ทีด่นิผา่น
(eLandsAnnouncement) 

Line Official 
Account : 
@teedin 

สทิธขิองโจทกใ์น
การซกัถามพยาน
โดยไมต่อ้งขอ
อนุญาตจากศาล 

ผูถ้อืหุน้ไดรั้บขอ้มลู
วาระการประชมุผู ้
ถอืหุน้ลว่งหนา้
อยา่งนอ้ย 21 วัน
กอ่นวันประชมุ 

ก าหนดใหบ้คุคลที่
ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการ 
(Chairman) และ
บคุคลทีด่ ารง
ต าแหน่งผูจั้ดการ 
(CEO) ตอ้งไมเ่ป็น
บคุคลเดยีวกนั

การพัฒนาระบบ e-
Filing ใหเ้ป็น 
Open API 

เชือ่มโยงฐานขอ้มลู
งบการเงนิ

การพัฒนาระบบ e-
Stamp 

ระบบ RBA

ขอรับเงนิภาษีคนื
ผา่น Promptpay

Pre–Arrival 
Processing

ไมเ่รยีก/ไมรั่บ
ส าเนาใบขนสนิคา้
ทีม่ใีนระบบ e-
Customs 

การรับช าระคา่ภาษี
อากรทาง
อเิล็กทรอนกิสด์ว้ย
ระบบ New e-
Payment 

ไมเ่รยีก ไมรั่บ
ส าเนา ใน e-
Customs

ระบบสบืคน้ค า
พพิากษาศาล
ชัน้ตน้ 

การไกลเ่กลีย่ขอ้
พพิาทกอ่นฟ้องคดี

ระบบบรับสง่เงนิ
อายัดทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

e-Offering

การรับจา่ยเงนิผา่น
ระบบ
อเิล็กทรอนกิส ์

ระบบไกลเ่กลีย่ขอ้
พพิาทในชัน้บงัคับ
คด ี

ระบบไกลเ่กลีย่ขอ้
ระบบ e-Filing และ 
To-Do-List 

ระบบ One 
solution 

11 การจดัซือ้

จดัจา้งภาครฐั

การน าเทคโนโลย ีBlockchain มาใชใ้นระบบการ
จัดซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิส ์(e-GP) 

การเพิม่ชอ่งทางการเขา้ถงึขอ้มลูการจัดซือ้จัดจา้ง
ภาครัฐดว้ยการพัฒนาระบบขอ้มลูการใชจ้า่ยภาครัฐ 

เพิม่ประสทิธภิาพการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดใหล้ด
ระยะเวลาการเผยแพรป่ระกาศและเอกสารซือ้หรอื
จา้งโดยวธิปีระกาศเชญิชวนท่ัวไปส าหรับทกุวงเงนิ
ใหเ้หลอืเพยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 วันท าการ 

ยกเวน้คา่ธรรมเนยีม 
e payment ของ 
สปส
ยกเวน้คา่ธรรมเนยีม 
e payment ของ 
สปส

E-Wage 
e_receceipt
เชือ่มโยงขอ้มลูกบั
กรมสรรพากร

NTR
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1) งานบรกิารภาครัฐทีเ่พิง่ใชบ้รกิารในชว่งทีผ่า่นมา โดยมทีัง้งานบรกิารดา้นธรุกจิและดา้นประชาชน 

เชน่ จองทะเบยีนรถ ท าบตัรประชาชน ช าระภาษี จดทะเบยีน ฯลฯ

2) สิง่ทีป่ระทบัใจในงานบรกิารภาครัฐ โดยความคดิเห็นสว่นใหญ ่ไดแ้ก ่มชีอ่งทางออนไลนม์ากขึน้ 

สะดวกรวดเร็วขึน้ และใชเ้อกสารนอ้ยลง 

3) สิง่ทีเ่ป็นปัญหาในงานบรกิารภาครัฐ โดยความคดิเห็นสว่นใหญ ่ไดแ้ก ่มขีัน้ตอนมาก ด าเนนิการ

ลา่ชา้ รอควินาน และเจา้หนา้ทีไ่มม่จีติบรกิาร

4) ขอ้เสนอแนะและการปรับปรงุ โดยความคดิเห็นสว่นใหญ ่ไดแ้ก ่การบรูณาการและการเชือ่มโยง

ขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานรัฐ การสือ่สารทีช่ดัเจน ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร การพัฒนาระบบใหใ้ช ้

งานงา่ยขึน้ และการพัฒนาทกัษะของเจา้หนา้ทีรั่ฐ

การรบัฟงัความเห็น
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1. หน่วยงานภาครัฐควรบรูณาการการท างานและเชือ่มโยงฐานขอ้มลูรว่มกนัเพือ่ใหง้านบรกิาร

ภาครัฐด าเนนิงานไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว สามารถยืน่เอกสารเบ็ดเสร็จในจดุเดยีว เชน่ ระบบ 

NSW ยงัไมเ่ชือ่มโยงฐานขอ้มลูกนัอยา่งแทจ้รงิ ซึง่ไมต่รงกบัทีภ่าครัฐแถลง 

2. หน่วยงานภาครัฐควรใชเ้ทคโนโลยใีนการบรูณาการการท างานรว่มกนั แตค่วรศกึษาความ

จ าเป็นในการน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการใหบ้รกิารประชาชนดว้ย เพราะงานบรกิารบางอยา่ง 

ประชาชนยงัจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารในรปูแบบกระดาษอยู ่จงึยงัไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งน า

เทคโนโลยดีจิทิลัมาใช ้

3. การทบทวนการแกไ้ขกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การใหบ้รกิาร (Regulatory Guillotine) ยงั

ลา่ชา้ ท าใหเ้ป็นอปุสรรคในการประกอบธรุกจิและการใหบ้รกิารดจิทิลัภาครัฐ

การรบัฟงัความเห็น
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4. กฎหมายบางเรือ่งไดรั้บการแกไ้ขนานแลว้ เชน่ การใชเ้อกสารในรปูแบบอเิล็กทรอนกิสแ์ลว้ 

(e-Doc) แตห่น่วยงานภาครัฐหลายแหง่ยงัไมย่อมรับการใช ้e-Doc ดงันัน้ ภาครัฐจงึควรสรา้ง

การรับรูแ้ละการยอมรับใหห้น่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย เพือ่ใหก้ารน าเทคโนโลยมีาใชนั้น้

เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ

5. ควรปรับปรงุ User Interface ของงานบรกิารดจิทิลัใหใ้ชง้านไดง้า่ยกวา่นี ้และควรพัฒนา

ทกัษะดา้นดจิทิลัใหแ้กเ่จา้หนา้ทีภ่าครัฐ 

การรบัฟงัความเห็น
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1. ดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ เรือ่งการทีไ่มเ่ป็น NSW อยา่งแทจ้รงิ

2. การใหบ้รกิารเป็นดจิทิลั หลงับา้น ภาครัฐควรเป็นดจิทิลั สว่หนา้บา้นควรดคูวามสะดวกของ

ผูรั้บบรกิารเป็นหลกั วา่อาจสะดวกในการรับบรกิารแบบกระดาษหรอืไม่

3. การแกไ้ขกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การใหบ้รกิาร วา่สว่นใหญต่ดิทีปั่ญหากฎหมายลกู

4. การบรูณาการการใหบ้รกิารระหวา่งหน่วยงาน

ประเด็นทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่ภาคธรุกจิ
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1. ดา้นการเร ิม่ตน้ธรุกจิ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ส านักงานประกนัสงัคม กรมสรรพากร

การปฏริปู ความกา้วหนา้/  ระยะเวลาทีแ่ลว้เสร็จ
แผน 
BCP

1. การบรูณาการขัน้ตอนการจดทะเบยีนธรุกจิ ขึน้
ทะเบยีนนายจา้ง และจดทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ใน
ขัน้ตอนเดยีว

- ตัง้แตว่ันที ่16 ตลุาคม 2562 หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีนและบรษัิทจ ากดัทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้ใหมก่บั
กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ หรอืส านักงานพาณชิยจั์งหวดั จะไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นนายจา้งโดย
อตัโนมตั ิและสามารถใชเ้ลขนติบิคุคล 13 หลกัของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ด าเนนิการขึน้ทะเบยีน
ลกูจา้ง/ผูป้ระกนัตนไดท้ีส่ านักงานประกนัสงัคม
- ตัง้แตว่ันที ่20 เมษายน 2563 ผูป้ระกอบการสามารถจดทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่พรอ้มการจด

ทะเบยีนจัดตัง้หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีนและบรษัิทจ ากดั ณ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้และ
ส านักงานพาณชิยจั์งหวัด โดยใหถ้อืวา่นติบิคุคลดงักลา่วเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีน
ภาษีมลูคา่เพิม่ ตัง้แตว่ันทีไ่ดร้ับจดทะเบยีนจัดตัง้เป็นนติบิคุคล

- การรวมขัน้ตอนการจดทะเบยีนนติบิคุคล และการขึน้ทะเบยีนนายจา้งไวใ้นขัน้ตอนเดยีวเป็น
การบรูณาการเชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานภาครัฐท าใหน้ายจา้งไดรั้บความสะดวกไมต่อ้ง
เดนิทางไปตดิตอ่ขึน้ทะเบยีนทีส่ านักงานประกนัสงัคม ชว่ยลดระยะเวลาและขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน ปัจจบุนัมนีายจา้งไดรั้บเลขทีบ่ญัชปีระกนัสงัคมผา่นระบบดงักลา่ว จ านวน 47,403 
ราย (ต.ค.62- ก.ค.63)

มี

2. การลดระยะเวลาในการจองชือ่นติบิคุคล จากเดมิ
ใชเ้วลา 2 วัน เหลอื 0.5 วัน โดยเพิม่เจา้หนา้ทีใ่น
การตรวจพจิารณา และน าเทคโนโลย ีAI มาใชใ้น
การจองชือ่นติบิคุคล

กระบวนการการจองชือ่นติบิคุคลสามารถด าเนนิการไดแ้ลว้เสร็จ ภายใน 0.5 วันท าการ

3. การพัฒนาระบบยนืยันตวัตนผา่นระบบออนไลน ์
เพือ่ยกระดบัการใหบ้รกิารจัดตัง้ธรุกจิทางออนไลน์
แบบครบวงจร (e-Registration เวอรช์นั 2020)

ตัง้แตว่ันที ่27 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ผูใ้ชบ้รกิารสามารถยนืยันตวัตนทางอเิล็กทรอนกิส ์(e-
KYC) โดยไมต่อ้งมาแสดงตวัตอ่หนา้เจา้หนา้ที่



2. ดา้นการขออนญุาตกอ่สรา้ง

13

กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรงุเทพมหานคร การประปานครหลวง

การปฏริปู ความกา้วหนา้/  ระยะเวลาทีแ่ลว้เสร็จ แผน BCP

1. การใหบ้รกิารขอ้มลูการทดสอบดนิ (Soil test) 
ผา่นทางเว็บไซต ์http://soilgis.dpt.go.th 

2. วศิวกรทีท่ าหนา้ทีต่รวจพจิารณาแบบแปลนอาคาร 
ตอ้งด าเนนิการโดยผูไ้ดร้ับใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบการวชิาชพีวศิวกรรรมควบคมุ

3. การลดขัน้ตอนการขอใบรับรองกอ่สรา้ง ลดขัน้ตอนการตรวจสอบอาคารเมือ่ด าเนนิการกอ่สรา้งแลว้เสร็จ และลดระยะเวลาการ
ออกใบรับรองกอ่สรา้งส าหรับอาคารประเภทควบคมุการใชท้ีไ่มเ่ป็นอาคารขนาดใหญใ่ห ้
แลว้เสร็จภายใน 15 วัน นับแตว่ันทีไ่ดร้ับแจง้ 
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3. ดา้นการขอใชไ้ฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

การปฏริปู ความกา้วหนา้/  ระยะเวลาทีแ่ลว้เสร็จ แผน BCP

1. พัฒนา MEASY Application ใหส้ามารถ
- แจง้และช าระคา่ใชจ้า่ยไดท้นัที
- ตดิตามสถานะผลการด าเนนิงานไดท้กุขัน้ตอน

ด าเนนิการแลว้ ไมม่แีผน BCP

2. ผูข้อใชไ้ฟฟ้ารายใหมท่ีม่กีารใชไ้ฟฟ้าประเภทที่ 1
และ 2 *ไมเ่รยีกเก็บหลกัประกนัการใชไ้ฟฟ้า และผูข้อใช ้

ไฟฟ้าทีจ่ัดอยูใ่นประเภทการใชไ้ฟฟ้าที่ 3 – 8 ใหว้าง
หลกัประกนัการใชไ้ฟฟ้าหลงัตดิตัง้เครือ่งวัดหน่วยไฟฟ้า

ด าเนนิการแลว้ ไมม่แีผน BCP

3. จัดการอบรมใหแ้กผู่ป้ระกอบการตดิตัง้ระบบไฟฟ้า
เพือ่ขึน้ทะเบยีนเป็นผูต้ดิตัง้ระบบไฟฟ้าภายในกบัการไฟฟ้า
นครหลวง

ด าเนนิการแลว้ ไมม่แีผน BCP

* ประเภทที ่1 บา้นอยูอ่าศยั

* สมมตฐิานธนาคารโลก คอื ประเภทที ่2 กจิการขนาดเล็ก ซ ึง่ไม่เก็บหลกัประกนัการใชไ้ฟฟ้า
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4. ดา้นการจดทะเบยีนทรพัยส์นิ กรมทีด่นิ

การปฏริปู ความกา้วหนา้/  ระยะเวลาทีแ่ลว้เสร็จ
แผน 
BCP

1. การลดระยะเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบยีนทรัพยส์นิ 
ยกเลกิการขอส าเนาเอกสารของบรษัิท โดยการเชือ่มโยง
ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสบ์รษัิทกบักรมพฒันาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์เพือ่ลดความยุง่ยากและคา่ใชจ้า่ยในการยืน่
ขอจดทะเบยีนทรัพยส์นิใหแ้กผู่ป้ระกอบการดท าระบบขอ้มลู
ความเป็นเจา้ของ และแผนทีแ่บบดจิทิัล 

2. การซอ้นทับขอ้มลูการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ (Zoning Layer) 
กรมทีด่นิเชือ่มโยงขอ้มลูจากกรงุเทพมหานครและกรมโยธาธิ
การและผังเมอืงในการน าขอ้มลูผังแนวเขตการใชป้ระโยชนใ์น
ทีด่นิ (Zoning) มาซอ้นทับบน Layer ของรปูแปลงทีด่นิ

3. โปรแกรมค านวณภาษีอากรในการคดิคา่ธรรมเนยีมการจด
ทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม ผา่นเว็บไซต์
http://lecs.dol.go.th/rcal

4. . การสรา้งความโปรง่ใสโดยการเปิดเผยขอ้มลู กรมทีด่นิ
พัฒนาระบบเผยแพรป่ระกาศส านักงานทีด่นิเพือ่การรักษา
สทิธใินทีด่นิของประชาชนผา่นอนิเทอรเ์น็ต  (e-
LandsAnnouncement)

5. Line Official Account : @teedin เพิม่ชอ่งทางให ้
ประชาชนเขา้ถงึส านักงานทีด่นิไดส้ะดวกยิง่ขึน้ สามารถ
สอบถาม ขอค าปรกึษาตา่ง ๆ กอ่นเขา้รับบรกิารทีส่ านักงาน
ทีด่นิ
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5. ดา้นการไดร้บัสนิเชือ่
กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง ธนาคารแหง่ประเทศไทย

บรษัิท ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิจ ากดั

การปฏริปู ความกา้วหนา้/  ระยะเวลาทีแ่ลว้เสร็จ แผน BCP

1. ระบบเชือ่มโยงขอ้มลู
หลกัประกนัทางอเิล็กทรอนกิส์

• ระยะแรก : ด าเนนิการแลว้เสร็จ พ.ย. 2562
- เชือ่มโยงขอ้มลูหลกัประกนัการช าระหนีท้างอเิล็กทรอนกิส ์ระหวา่งกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรม

โรงงานอตุสาหกรรม กรมเจา้ทา่ กรมการปกครอง ผา่นระบบสบืคน้ขอ้มลูทีพ่ฒันาขึน้โดยส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

- สบืคน้ขอ้มลูโดยเลขทะเบยีนทรัพยส์นิ

• แผนการด าเนนิงานตอ่ไป : 
- พัฒนาระบบใหส้ามารถตรวจคน้โดยใชเ้ลขทะเบยีนนติบิคุคลของลกูหนี/้ผูใ้หห้ลกัประกนั/ผูจ้ านอง 
ได ้(กรณีเป็นบคุคลธรรมดาไมส่ามารถใหบ้รกิารตรวจคน้โดยชือ่-นามสกลุ หรอืเลขบตัรประจ าตวั
ประชาชนได ้เนือ่งจากตดิ พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล)

ม ี
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การปฏริปู ความกา้วหนา้/  ระยะเวลาทีแ่ลว้เสร็จ แผน BCP

1. ความรับผดิของกรรมการของบรษัิท
จดทะเบยีน

ชีแ้จง/ท าความเขา้ใจ ทมีผูป้ระเมนิในขอ้กฎหมายดา้นการยกเวน้ความรับผดิของ
กรรมการ
ตามกฎหมายบรษัิทมหาชนจ ากดั และกฎหมายหลกัทรัพยฯ์*

ตวัชีว้ัดดา้นการคุม้ครองผูล้งทนุ
เสยีงขา้งนอ้ยเกีย่วขอ้งกบัสทิธิ
ตามกฎหมายของผูล้งทนุ จงึไม่
เกีย่วกบัการใหบ้รกิารของภาครัฐ
อยา่งไรตาม ส านักงาน ก.ล.ต. 
ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่
ก ากบัดแูลตลาดทนุ มแีผน 
BCP 
เพือ่รองรับการด าเนนิการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉนิ โดย
ประชาชนสามารถตดิตอ่ 
ส านักงาน ก.ล.ต. ไดท้ี ่SEC 
Help Center โทร. 1207 ได ้24 
ชัว่โมง 7 วัน และสามารถยืน่
เอกสารผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส์

ไดต้ามปกต ิ 

2. อ านาจศาลในการเพกิถอนธรุกรรมทีผู่ ้
ถอืหุน้แสดงไดว้า่ไมเ่ป็นธรรมหรอืมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ชีแ้จง/ท าความเขา้ใจ ทมีผูป้ระเมนิโดยมุง่เนน้ในการน าแนวค าพพิากษาของศาล
ทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ศาลมดีลุยพนิจิทีจ่ะสัง่เพกิถอนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีข่ดักบั
หลกับรรษัทภบิาล แมข้ัน้ตอนการประชมุจะด าเนนิไปตามกฎหมายกต็าม*

3. สทิธขิองโจทกใ์นการซกัถามพยานโดย
ไมต่อ้งของอนุญาตจากศาล

รว่มกบัส านักงานศาลยตุธิรรมและสภาทนายความ ในการชีแ้จง / ท าความเขา้ใจ ทมีผู ้
ประเมนิเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการซกัถามพยานในการด าเนนิกระบวนพจิารณา
คด*ี

4. ผูถ้อืหุน้ไดร้ับขอ้มลูวาระการประชมุผูถ้อื
หุน้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 21 วันกอ่นการ
ประชมุ

ชีแ้จง/ท าความเขา้ใจ ทมีผูป้ระเมนิในหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยสารสนเทศของ SET และ
สถติกิารเปิดเผยสารสนเทศของบรษัิทจดทะเบยีนเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจบุนัผูถ้อืหุน้
ไดร้ับขอ้มลูวาระการประชมุทีค่รบถว้นและไมน่อ้ยกวา่ 21 แลว้*

5. การก าหนดใหบ้คุคลทีด่ ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการ (Chairman) และ
บคุคลทีด่ ารงต าแหน่งผูจ้ัดการ (CEO) 
ตอ้งไมเ่ป็นบคุคลเดยีวกนั

แกป้ระกาศขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่โดยก าหนดเกณฑ์
อนุญาตใหบ้รษัิท IPO แยกประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการใหญอ่อกจากกนั 
(ประกาศที ่ทจ.15/2563 ลงวันที ่28 ก.พ. 2563 มผีลบงัคบัใช ้1 ม.ค. 2564)

6. ดา้นการคุม้ครองผูล้งทนุเสยีงขา้งนอ้ย  ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ ส านักงานศาลยตุธิรรม
และกรมพัฒนาธรุกจิการคา้

* ชีแ้จงการปฏริูปตาม 1-4 ตอ่ทมีผูป้ระเมนิจากธนาคารโลกทาง Video Conference เมือ่วนัที ่11 15 และ 20 พฤษภาคม 2563
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7. ดา้นการช าระภาษ ี กรมสรรพากร ส านักงานประกนัสงัคม

การปฏริปู ความกา้วหนา้/  ระยะเวลาทีแ่ลว้เสร็จ แผน BCP

1. การลดระยะเวลาดา้นภาษีเงนิได ้
นติบิคุคล

ไดป้รับปรงุเเบบ ภ.ง.ด. 50 ใหก้รอกไดง้่ายขึน้ และรองรับการใชส้กลุเงนิตา่งประเทศ (Functional 
Currency) ในการค านวณภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับปีภาษี 2562 เพือ่ลดระยะเวลาในการจดัท าและยืน่
แบบแสดงรายการภาษี

โครงการ TAX 
from Home 
ใหบ้รกิาร
ลงทะเบยีน ยืน่
แบบ ช าระภาษี
และคนืเงนิภาษี
ผา่นระบบออนไลน ์
และขยายเวลายืน่
แบบถงึวันที ่31
ส.ค. 63

2. การลดระยะเวลาดา้น
ภาษีมลูคา่เพิม่

ผูป้ระกอบการทกุประเภทธรุกจิรวมถงึ SMEs สามารถจัดท าและน าสง่ขอ้มลูใบก ากบัภาษีอเิล็กทรอนกิสเ์เละ
ใบรับอเิล็กทรอนกิส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ชว่ยใหผู้ป้ระกอบการสามารถขอรับคนืเงนิ
ภาษีมลูคา่เพิม่ไดร้วดเร็วขึน้ โดยปัจจบุนักรมสรรพากรประกาศรายชือ่ Service Provider แลว้จ านวน 6 ราย

3. การพัฒนาระบบ e-Filing ใหเ้ป็น
Open API

การเชือ่มตอ่การใหบ้รกิารไปยัง Software การท าบญัชขีองภาคเอกชน เพือ่เพิม่ความสะดวกใหแ้กผู่เ้สยี
ภาษีในการยืน่ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลผา่นระบบ e-Filing ไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้

4. การเชือ่มโยงฐานขอ้มลูงบ
การเงนิระหวา่ง DBD และ RD

ผูป้ระกอบการสง่งบการเงนิชดุเดยีวผา่นระบบ DBD e-Filing และระบบจะสง่ขอ้มลูงบการเงนิให ้
กรมสรรพากรโดยอตัโนมตัิ ชว่ยลดระยะเวลาและความซ า้ซอ้นในการด าเนนิการใหแ้กผู่ป้ระกอบการในการ
ยืน่งบการเงนิและไดร้ับคนืเงนิภาษีเร็วขึน้ (ตัง้แตเ่มษายน 2561)

5. การพัฒนาระบบ e-Stamp ผูป้ระกอบการสามารถยืน่ช าระอากรเป็นตวัเงนิผา่นอนิเทอรเ์น็ตไดต้ัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 2562 เพือ่ลด
ระยะเวลาการท าธรุกรรมดา้นภาษี และลดความผดิพลาดในการค านวณภาษี

6. การน า Data Analytics มา
พัฒนาระบบ Risk Based Audit 
Assessment (RBA)

ปรับปรงุเกณฑเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพใหร้ะบบการจัดเก็บและการตรวจสอบภาษีมคีวามถกูตอ้งแมน่ย ามาก
ขึน้ ท าใหล้ดระยะเวลาในการตรวจสอบภาษีและผูป้ระกอบการไดร้ับคนืเงนิภาษีมลูคา่เพิม่เร็วขึน้

7. ผูป้ระกอบการสามารถขอรับเงนิ
คนืภาษีผา่น PromptPay

ใหบ้รกิารคนืเงนิภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลผา่ระบบ PromptPay ตัง้แตว้ันที ่1 พฤษภาคม 2563  ชว่ยให ้
ผูป้ระกอบการไดร้ับคนืเงนิภาษีรวดเร็วขึน้
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7. ดา้นการช าระภาษ ี กรมสรรพากร ส านักงานประกนัสงัคม

การปฏรูิป ความกา้วหน้า/  ระยะเวลาทีแ่ลว้เสรจ็ แผน BCP

8. การยกเวน้คา่ธรรมเนยีมจากการใชบ้รกิารผา่นระบบ 
e-Payment ของส านักงานประกนัสงัคม

ส านักงานประกันสังคมเริ่มด าเนินการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการช าระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส ์เมื่อช าระเงินผ่านธนาคาร 8 แห่ง และหน่วยบรกิาร
1 แหง่ ดงันี ้ธ.ไทยพาณชิย,์ ธ.กรงุไทย, ธ.กสกิรไทย, ธ.ซมูโิตโม, ธ.มซิโูฮ, ธ.กรุงศรอียุธยา 
และธ.กรุงเทพ เริม่ด าเนนิการวันที ่ 1 พฤศจกิายน 2560 ธ.ซติีแ้บงก ์เริม่ด าเนนิการวันที ่20 
พฤศจกิายน 2560 และ บจก. เคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ เริม่ด าเนนิการวันที ่29 มนีาคม 2562 

มี

9. การขยายระยะเวลาการชาระเงนิสมทบกองทนุ
ประกนัสงัคมผา่นระบบ e-Payment ออกไปอกี 7 วัน
ท าการ

ส านักงานประกนัสงัคมขยายระยะเวลาการยืน่แบบรายการแสดงการสง่เงนิสมทบและการน าสง่
เงนิสมทบผา่นระบบ e-Payment เป็นเวลา 24 เดอืน ตัง้แตง่วดคา่จา้งเดอืนมกราคม 2563 –
ธนัวาคม 2564

มี

10. การใหบ้รกิารรับชาระเงนิสมทบกองทนุ
ประกนัสงัคมผา่นระบบe-Payment

ปัจจบุนันายจา้งสามารถช าระเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-
Payment) ไดผ้า่นธนาคาร 9 แหง่ และหน่วยบรกิาร 1 แหง่ ดงันี ้ธ.กรงุไทย, ธ.กรงุศรอียธุยา, 
ธ.ไทยพาณชิย,์ ธ.กสกิรไทย, ธ.กรงุเทพ, ธ.ซติีแ้บงก,์ ธ.มซิโูฮ, ธ.ซมูโิตโม (หกับญัชเีงนิฝาก
ธนาคาร) และ บจก. เคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ โดยช าระเงนิสมทบดว้ยบตัรเดบติ/เครดติมาสเตอร์
การด์ ส าหรับธ.ทหารไทย นายจา้งสามารถสง่ขอ้มลูและช าระเงนิสมทบผา่นชอ่งทาง NSW
(National Single Window)

มี

11. การใหบ้รกิารรับช าระเงนิกองทนุเงนิทดแทนผา่น
ระบบ e-Payment 

ปัจจบุนันายจา้งสามารถช าระเงนิกองทนุเงนิทดแทนผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-Payment) 
ไดผ้า่นธนาคาร 1 แหง่ ไดแ้ก ่ธ.กรงุเทพ เริม่ใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2562

มี

12. การออกใบเสร็จรับเงนิอเิล็กทรอนกิส ์(e-
Receipt) 

นายจา้งทีช่ าระเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุเงนิทดแทนผา่นระบอเิล็กทรอนกิส์

(e-Payment) สามารถพมิพใ์บเสร็จรับเงนิอเิล็กทรอนกิส์ (e-Receipt) ไดด้ว้ยตนเองผา่น
เว็บไซตส์ านักงานประกนัสงัคม โดยระบบการออกใบเสร็จรับเงนิอเิล็กทรอนกิส์ (e-Receipt)
กองทนุประกนัสงัคม เริม่ใหบ้รกิารวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 และระบบการออกใบเสร็จรับเงนิ
อเิล็กทรอนกิส์ (e-Receipt) กองทนุเงนิทดแทน เริม่ใหบ้รกิารวันที่ 23 ตลุาคม 2562

มี
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7. ดา้นการช าระภาษ ี กรมสรรพากร ส านักงานประกนัสงัคม

การปฏรูิป ความกา้วหน้า/  ระยะเวลาทีแ่ลว้เสรจ็ แผน BCP

13. การรณรงคใ์หน้ายจา้งน าสง่ขอ้มลูเงนิสมทบ
ผูป้ระกนัตนผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (e-filing) 

นายจา้งส่งขอ้มูลเงนิสมทบผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต(e-filling) มจี านวน 8.89 ลา้นคน จาก
จ านวนผูป้ระกนัตน 10.40 ลา้น คดิเป็นรอ้ยละ 85.45 (ขอ้มลู ณ 7 สงิหาคม 2563) 

มี

14.การรายงานคา่จา้งผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์
(e-Wage)

การรายงานค่าจา้งผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส(์e-Wage) ปี 2562 ซึง่เป็นปีแรกตัง้แต่วันที ่9
มกราคม – 31 มนีาคม 2563 ซึง่เป็นปีแรก นายจา้งมาใชบ้รกิารจ านวน 5,576 ราย 

มี

15. การเชือ่มโยงขอ้มลูเงนิสมทบผูป้ระกนัตนและสถาน
ประกอบการกบักรมสรรพากร

ไดม้ีการลงนามในบันทึกขอ้ตกลงว่าดว้ยการเชื่อมโยงขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกับนายจา้ง
และผูป้ระกันตนระหว่างส า นักงานประกันสังคมกับ กรมสรรพากร มีผลบังคับใช ้

ตัง้แตว่ันที ่3 เมษายน 2563

มี



การปฏริปู ปี 
ค.ศ.2021

ความกา้วหนา้/  ระยะเวลาทีแ่ลว้เสร็จ
แผน 
BCP

1. มาตรการเพิม่ประสทิธภิาพ
แฟ้มบรหิารความเสีย่งเพือ่ลด
อตัรา
การเปิดตรวจ

พัฒนาแฟ้มบรหิารความเสีย่งในการคัดกรองและก าหนดการเปิดตรวจสนิคา้ (น ารอ่งในการน าเขา้สนิคา้พกิดั 8708) โดยใหม้อีตัราการเปิดตรวจลดลงอยา่งเป็นรปูธรรม ซึง่
จากการพัฒนาแฟ้มบรหิารความเสีย่ง สง่ผลใหอ้ัตราการเปิดตรวจสนิคา้ (Red-line) ลดลงอยา่งตอ่เนื่อง กลา่วคอื อตัราการเปิดตรวจของปี พ.ศ. 2563 ลดลงจากปี 
พ.ศ. 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 3.26

-

2. การเพิม่ประสทิธภิาพการ
ตรวจสอบตูค้อนเทนเนอรส์นิคา้
ดว้ยการเพิม่เครือ่งเอกซเรยต์ู ้
คอนเทนเนอร ์ (Fast Scan)

1. เมือ่เดอืนมนีาคม 2563 กรมศลุกากรไดด้ าเนนิการตดิตัง้เครือ่ง x-Ray แบบขับผา่น (Drive-through X-ray Scanners) ณ ส านักงานศลุกากรทา่เรอืแหลมฉบังและทา่เรอื
เอกชน เคอรี่ สยาม ซพีอรต์ เรยีบรอ้ยแลว้ และด าเนนิการออกค าสั่งส านักงานศลุกากรทา่เรอืแหลมฉบัง ที ่78/2563 เรือ่ง ก าหนดเงือ่นไขและวธิกีารปฏบิัตใินการน าตู ้
คอนเทนเนอรส์นิคา้ทีข่นสง่ทางรถยนตผ์า่นระบบตรวจสอบดว้ยเครือ่ง x-ray แบบขับผา่น (Fast Scan) ซึง่มผีลบงัคับใชเ้มือ่วันที ่21 เมษายน 2563 เรยีบรอ้ยแลว้

2. เพิม่ประสทิธภิาพและลดระยะเวลาลงได ้ดังนี้

-

3. การพฒันากระบวนการทางศลุกากร
ลว่งหนา้กอ่นสนิคา้มาถงึสาหรบัของ
น าเขา้ (Pre –Arrival Processing)

1. ทางเรอื และ อากาศยาน : กรมฯ ออกประกาศกรมศลุกากร ที ่5/2561 เรือ่ง กระบวนการลว่งหนา้กอ่นศลุกากรมาถงึ (Pre-arrival Processing) และไดพั้ฒนาตอ่ยอด
และสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใหบ้รกิารผ่านพธิกีารศลุกากรน าเขา้-สง่ออกดว้ยระบบ Pre-Arrival Processing เพือ่ขยายผลการใชง้านระบบฯ ใหแ้พร่หลาย
ตอ่ไป

2. ทางบก : กรมฯ ออกประกาศกรมศลุกากร ที ่192/2562 เรือ่ง การปฏบิัตพิธิกีารศลุกากรส าหรับการน าของเขา้ทางบกหลายเทีย่วยานพาหนะและตรวจปลอ่ยของบางสว่น 
(Partly) เพือ่อ านวยความสะดวกแกผู่น้ าของเขา้ทางบกหลายเทีย่วพาหนะใหส้ามารถรวมยืน่ใบขนสนิคา้ฉบับเดยีวไดเ้ฉพาะของทีน่ าเขา้ภายในวันเดยีวกันและผูน้ าเขา้
สามารถยืน่ใบขนสนิคา้และช าระภาษีลว่งหนา้กอ่นทีย่านพาหนะคันแรกจะมาถงึดา่นพรมแดน

-

4. การรบัชาระคา่ภาษอีากรทาง
อเิล็กทรอนกิสด์ว้ยระบบ
e-Payment

1. เพิม่เป้าหมายธนาคาร/ตัวแทนรับช าระผูใ้หบ้รกิาร พรอ้มผลักดันผูป้ระกอบการทีย่ังใชเ้ช็คและเงนิสดใหเ้ขา้รว่มโครงการ e-Bill Payment ใหม้ากขึน้ และท า Direct 
Approach to target โดยออกหนังสอืสง่ถงึผูบ้รหิารของแตล่ะบรษัิททีย่ังมกีารช าระคา่ภาษีอากรดว้ยแคชเชยีรเ์ช็ค และลงพืน้ทีเ่ขา้พบผูป้ระกอบการรายใหญ ่เพือ่เชญิ
ชวนใหช้ าระผา่นระบบฯ ทัง้นี้ จากการด าเนนิแผนเพิม่ประสทิธภิาพการผลักดันการใชร้ะบบ e-Bill Payment อยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลใหส้ดัสว่นการใชร้ะบบ ณ เดอืนกรกฎาคม 
2563 คดิเป็นรอ้ยละ 64.73
2. ผูป้ระกอบการสามารถพมิพใ์บเสร็จรับช าระเงนิไดด้ว้ยตนเองโดยไมต่อ้งมาตดิตอ่ทีก่รมศลุกากร สามารถลดระยะเวลาลง 3 ชัว่โมงตอ่ครัง้ และลดคา่ใชจ้า่ยลง 433.74
บาท/ครัง้ 

-

5. การไมเ่รยีก/ไมร่บัสาเนาใบ
ขนสนิคา้ทีม่ใีนระบบ e-Customs

กรมศลุกากร การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย และทา่เรอืแหลมฉบงั ไมเ่รยีกและไมรั่บส าเนาใบขนสนิคา้ทีม่อียูใ่นระบบ e-Customs แกผู่ป้ระกอบการ/ผูม้าตดิตอ่ สามารถ:
- ลดส าเนาใบขนสนิคา้ (กระดาษ) ทีผู่ป้ระกอบการฯ ตอ้งพมิพ ์ปีละประมาณ 60 ลา้นแผน่ 
- ลดคา่ใชจ้า่ยกระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ปีละประมาณ 30 ลา้นบาท

-

8. ดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ กรมศลุกากร

แบบเดมิ แบบใหม ่(Fast Scan) เปรยีบเทยีบ

X-Ray ขาเขา้ 7.45 นาที 1 นาที ลดระยะเวลาลง 6.45 นาท ีคดิเป็นรอ้ยละ 87.1

X-Ray ขาออก 3 นาที 1 นาที ลดระยะเวลาลง 2 นาท ีคดิเป็นรอ้ยละ 66.7

Capacity 30 ตู/้ชัว่โมง 150 ตู/้ชัว่โมง เพิม่ประสทิธภิาพการ x-Ray ขึน้จากแบบเดมิ 5 เทา่



8. ดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ

การปฏรูิป ความกา้วหน้า/  ระยะเวลาทีแ่ลว้เสรจ็ แผน BCP

6. คลงัขอ้มลูทางการคา้ของไทย (National Trade 
Repository: NTR) ภายใตช้ือ่เว็บไซต ์
www.ThailandNTR.com

• คลังขอ้มูลดา้นการคา้สนิคา้ วันที ่15 เมษายน 2563 มหีน่วยงานแจง้ขอ้มูลเพิม่เตมิ
เพือ่ใหป้รับปรุงแกไ้ขลงระบบ จ านวน 20 หน่วยงาน โดยแจง้ปรับปรุง  ขอ้มลูมาตรการ
ทางการคา้ กฎหมาย กฎระเบยีบ รวมถงึพระราชบญัญัต ิจ านวนมากกวา่ 300 มาตรการ 

• คลังขอ้มลูดา้นการคา้บรกิาร ไดป้รับปรุงขอ้มลูในสว่นของ 1) ความตกลง Agreement 
on Trade in Services อาท ิเพิม่หัวขอ้ ASEAN Agreement on the Movement of 
Natural Persons (ชือ่ภาษาไทย: ความตกลงว่าดว้ยการเคลือ่นยา้ยบคุคลธรรมดาของ
อาเซยีน) และอัพโหลดไฟล ์"ASEAN MNP Agreement" และ 2) ตารางขอ้ผูกพันภาค
บรกิาร: Schedule of Trade in Services อาท ิเพิม่หัวขอ้ ASEAN Agreement on the 
Movement of Natural Persons โดยอัพโหลดไฟล ์"Thailand’s schedule of 
movement of natural persons commitments“

• คลงัขอ้มลูดา้นพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์เพิม่ขอ้มลู / กฎหมาย ดงันี ้1) พระราชบัญญัตวิ่า
ดว้ยธุรกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์(ฉบับที ่4) พ.ศ. 25626) 2) พระราชบัญญัตกิารรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์พ.ศ. 2562 3) Personal Data Protection Act, 
B.E.2562 (2019)

• จ านวนผูเ้ขา้ชม (สถานะ ณ วันที ่๑๓ สงิหาคม 256๓)
• (1) การสบืคน้จากหนา้เว็บไซต ์www.thailandntr.com จ านวน ๑31,972 ครัง้
• (2) มผีูก้ดรับขอ้มลูขา่วสาร (Subscribe) จ านวน 2,703 อเีมล์

-
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การปฏริปู ความกา้วหนา้/  ระยะเวลาทีแ่ลว้เสร็จ แผน BCP

1.ระยะเวลาการพจิารณาคดใีนศาลจนถงึการตดัสนิคดี ระยะเวลาเฉลีย่ในการพจิารณาคดจีนถงึตดัสนิคด ี180 วัน มี

2. ระบบยืน่ สง่ และรับคาคูค่วามและเอกสารทาง
ระบบรับ-สง่อเิล็กทรอนกิส ์(e-Filing Version 3)
ขอ้มลู ณ เดอืนกรกฎาคม 2563

• e-Filing version 3 ใชบ้รกิารในศาลจังหวัด และศาลแขวงทัว่ประเทศเฉพาะคดแีพง่ 
จ านวนศาลทีใ่หบ้รกิารทัง้หมด 164 ศาล และมคีดทีีฟ้่องผา่นระบบจ านวน 151,144 คดี

• มทีนายความทีล่งทะเบยีนใชบ้รกิารทัง่ประเทศจ านวน 9,322 คน
• สดัสว่นการฟ้องคดผีา่นระบบ e-Filing คดิเป็น 30-60% ของการฟ้องกระดาษ

มี

3.ระบบสบืคน้ค าพพิากษาศาลชัน้ตน้ สามารถคน้หา
ค าพพิากษาศาลชัน้ตน้ไดจ้ากเลขคด ีชือ่ขอ้หา ฐาน
ความผดิ หรอืค าคน้
ขอ้มลู ณ เดอืนสงิหาคม 2563

• สามารถคน้หาค าพพิากษาศาลชัน้ตน้ไดท้ี ่https://decision.coj.go.th/
• ปัจจบุนัมยีอดผูเ้ขา้ชมจ านวน 124,932 ครัง้

มี

4. การไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทกอ่นฟ้องคดี
ขอ้มลู ณ วันที ่14 สงิหาคม 2563

• มขีอ้พพิาทเขา้สูก่ารไกลเ่กลีย่กอ่นฟ้องจ านวน 1,786 เรือ่ง โดยสามารถไกลเ่กลีย่ส าเร็จ 
1,364 เรือ่ง ไมส่ าเร็จ 46 เรือ่ง จ าหน่าย 113 เรือ่ง

• มผีูไ้กลเ่กลีย่ 1,766 คนประจ าอยูศ่าลยตุธิรรมทั่วประเทศ
• ปัจจบุนัท าระบบไกลเ่กลีย่ออนไลนม์าใชก้บัการไกลเ่กลีย่กอ่นฟ้องดว้ย

มี

9. ดา้นการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง (ส านกังานศาลยตุธิรรม)

https://decision.coj.go.th/
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9. ดา้นการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง (กรมบงัคบัคด)ี

การปฏริปู ความกา้วหนา้/  ระยะเวลาทีแ่ลว้เสร็จ แผน BCP

1.ระบบรับสง่เงนิอายดัทางอเิล็กทรอนกิส์ ด าเนนิการแลว้เสร็จ ตัง้แตว่ันที ่5 กรกฎาคม 2561 เพือ่ใหน้ายจา้งผูร้ับการอายดัทีม่หีนา้ที่
น าสง่เงนิอายัดสทิธเิรยีกรอ้งของลกูจา้งสามารถสง่เงนิอายัดทางระบบการรับ-สง่เงนิอายัด
และการแจง้เหตขุดัขอ้งในการสง่เงนิอายัดทางระบบอเิล็กทรอนกิส ์เพือ่เป็นการลดขัน้ตอน 
ลดคา่ใชจ้า่ยและลดการใชก้ระดาษ 

มี

2. ระบบการเสนอราคาผา่นระบบ
อเิล็กทรอนกิส ์(e-Offering)

ด าเนนิการแลว้เสร็จ ปัจจบุนันีม้สี านักงานบงัคบัคดทีีส่ามารถใชส้ านักงานบงัคบัคดเีป็น
ส านักงานศนูยก์ลาง (Center) ไดร้วม ๒ แหง่ ไดแ้ก ่ส านักงานบงัคบัคดแีพง่กรงุเทพมหานคร 
๑ - ๖ และส านักงานบงัคบัคดจัีงหวดัเชยีงใหม ่และสามารถสง่ค าสัง่ซือ้ไปยังส านักงานบงัคบั
คดจีังหวัดทีเ่ป็นเครอืขา่ย (Node) ได ้รวม ๙ แหง่ ไดแ้ก ่นนทบรุ ีนครปฐม พษิณุโลก สุ
ราษฎรธ์าน ีสงขลา นครราชสมีา ขอนแกน่ ชลบรุ ีและเชยีงใหม ่

มี

3. การรับจา่ยเงนิผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส์ ด าเนนิการแลว้เสร็จ ตามค าสัง่กรมบงัคบัคดทีี ่98/2563 ลงวันที ่27 กมุภาพันธ์ 2563  เรือ่ง 
การรับและจา่ยเงนิในคดสี าหรับราชการสว่นกลางและสว่นภมูภิาคของกรมบงัคบัคด ี

มี

4. ระบบไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทในชัน้บงัคบัคดี ด าเนนิการแลว้เสร็จ โดยเปิดใหป้ระชาชนใชบ้รกิารไดต้ัง้แตว่นัที ่6 กมุภาพันธ ์2563 เป็นการ
พัฒนาระบบการไกลเ่กลีย่โดยสมคัรใจ ซึง่จะท าใหคู้ค่วามสามารถยืน่ความประสงคข์อไกล่
เกลีย่ขอ้พพิาทผา่นทางระบบได ้และคูค่วามยังสามารถตดิตามสถานะของขัน้ตอนการไกล่
เกลีย่ (Tracking) ภายหลงัจากการยืน่ค าขออกีดว้ย

มี

5. ระบบ e-Filing และ To -Do -List ด าเนนิการแลว้เสร็จ โดยมกีารเปิดใหใ้ชง้านไดจ้รงิตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม 2563 เป็นการ
พัฒนาระบบยืน่ค ารอ้งทางอเิล็กทรอนกิส ์(e-Filing) ใหป้ระชาชนสามารถยืน่ค ารอ้งอืน่ ๆ ทาง
เว็บไซตไ์ด ้เชน่ ค ารอ้งในคดแีพง่ ตัง้แตเ่ริม่ตน้ขอด าเนนิการบงัคบัคดจีนถงึการขอรับเงนิสว่น
แบง่ โดยมรีะบบเตอืนผูป้ฏบิตังิาน (To-Do-List) 

มี
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10. ดา้นการแกป้ญัหาการลม้ละลาย

การปฏริปู ความกา้วหนา้/  ระยะเวลาทีแ่ลว้เสร็จ แผน BCP

1.การใชร้ะบบ e-Insolvency Case Management 
System เต็มรปูแบบ

ใชร้ะบบเต็มรปูเมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2563 โดยขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการ
ปรับปรงุใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 

มี

2. การท าขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOU) กบัหน่วยงาน
ตา่ง ๆ เพือ่เชือ่มโยงขอ้มลูบคุคลลม้ละลาย

เพิม่เตมิ 1 ฉบบั ไดแ้ก ่บนัทกึความตกลงการรับ-สง่ขอ้มลูทาง
อเิล็กทรอนกิส ์ระหวา่งกรมบงัคบัคด ีกบั สหกรณ์ออมทรัพยค์รชูลบรุ ี
เมือ่วันที ่14 กรกฎาคม 2563

-

3.ระบบ One solution ใหบ้รกิารในสว่นการบงัคบัคดี
ลม้ละลายดว้ยรปูแบบการใหบ้รกิารเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดยีว

จัดตัง้ One Solution ณ กองบงัคบัคดลีม้ละลาย 1 เมือ่วันที ่2 มกราคม 
2563 และกองบงัคบัคดลีม้ละลาย 5 เมือ่วันที ่1 มถินุายน 2563

-
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การปฏริปู ความกา้วหนา้/  ระยะเวลาทีแ่ลว้เสร็จ แผน BCP

1. การเพิม่จ านวนผูใ้ชง้านระบบการจัดซือ้จัดจา้ง
ภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิส ์(e-GP)

2. การน าเทคโนโลย ีBlock chain มาใชใ้นระบบการ
จัดซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิส ์(e-GP)

3. การสรา้งความโปรง่ใสในระบบการจัดซือ้จัดจา้ง
ภาครัฐ

4. การลดขัน้ตอนในการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์

11. ดา้นการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั



พฒันาระบบราชการ เพือ่ชวีติทีด่ขีึน้ของประชาชน

GOOD  GOVERNANCE  FOR  BETTER  LIFE

www.opdc.go.th
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