
นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

1 กันยายน 2558 ให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ด าเนินการ
จัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center ชื่อย่อว่า 
“GECC” เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่น แก่ประชาชน
ต่อการให้บรกิารจากหน่วยงานของรัฐ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี



พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ได้ก าหนดเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์บรกิารร่วมเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนไว้ใน ๒ มาตรา ดังนี้ 

มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ในกรณีจ าเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์

ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ คณะรัฐมนตรี มีมติจัดตั้ ง

ศูนย์รับค าขออนุญาต เพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับค าขอตามกฎหมาย

ว่าด้วยการอนุญาตขึ้น

มาตรา ๗ วรรคส่ี ก าหนดว่า “เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่อรับค าขอและชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ 
ณ ที่เดียวกันตามแนวทางท่ี ก.พ.ร. ก าหนด”



พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน ที่ส ำคัญประกำรหนึ่งก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วม 

เพ่ือลดระยะเวลำของประชำชนในกำรมำติดต่อรำชกำรโดยไม่ต้องเดินทำงไปติดต่อส่วนรำชกำรหลำยแห่งเพ่ือด ำเนินกำรในเร่ืองเดียวกัน 

และประชำชนสำมำรถติดต่อสอบถำมงำนที่เกี่ยวข้อง ณ ที่แห่งเดียวได้ในทุกเร่ือง ดังนั้น ในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรให้ค ำนึงถึง

ควำมต้องกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวกและควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรเป็นหลัก

เพ่ือให้ศูนย์รำชกำรสะดวก มีกำรให้บริกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย

ของนำยกรัฐมนตรี และมีมำตรฐำนเดียวกัน จ ำเป็นต้องก ำหนด หลักเกณฑ์ 

วิธีกำรในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำร

เพ่ือน ำไปสู่กำรรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวกต่อไป



เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวกมีมาตรฐาน

ในแต่ละระดับ (ระดับพื้นฐาน ระดับก้าวหน้า และระดับเป็นเลิศ) 

สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

เพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานในการพัฒนาและ

ยกระดับการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวกท่ีชัดเจน 

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เพื่อเป็นเครื่ องมือในการประเมินผลการด าเนินการของ

ศูนย์ราชการสะดวก ท่ีน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง และสร้าง

ภาพลักษณ์การบริการทีด่ีที่ประชาชนสัมผัสได้



เป็นหน่วย/จุดบริการที่ท าหน้าที่ เกี่ยวกับการให้ค าแนะน า

และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและ

สร้างความเชื่อมั่น ความประทับใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางมา

ติดต่อราชการรูปแบบการบริการของศูนย์ราชการสะดวก 

(GECC) เป็นการบริการที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ราชการ 

โดยจุดมุ่งหมายของศูนย์ราชการสะดวก การให้บริการของ
ทุกหน่วยงานของรัฐ ต้องมีความสะดวก มีประสิทธิภาพ 

และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

อายุการรับรอง 3 ปี
นับจากปีท่ีได้รับการรับรอง



ความหมายสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก 

1. ใช้เลข ๑ ไทย สื่อถงึการเป็นศูนย์กลางการบริการที่สามารถพัฒนาไปสู่การบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ณ จุดเดียวได้ 
2. รูปลักษณะของลายประจ ายาม คือ การค านึงถึงความต้องการ การอ านวย
ความสะดวก ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก 
3. ลายเส้นตวัดเป็นรูปโค้ง 3 เส้น เป็นการตอบสนองความต้องการและขั้นตอน
การขอรับบริการไม่ยุง่ยากซับซ้อน 
4. สัญลักษณ์ทาบอกฝั่ งด้านซ้าย คือ มีจิตบริการ (Service Mind) การบริการ 
มคีุณภาพและประสิทธิภาพ 
5. สีทอง กากี คือ หน่วยงานราชการ สีน้ าเงิน ฟ้า คือ ภาคประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
6. การปิดทองหลังพระ สื่อถึงหน่วยงานราชการ มีการท างานการบริการประชาชน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและเป็นธรรม 
7. การเชิดชูหน่วยงานโดยใช้สีทอง สีน้ าเงิน และสีฟา้



“ให้บริการสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย”

ตราสัญลักษณ์ศูนยร์าชการสะดวก

ผลคะแนนที่ได้ 70 – 79 คะแนน
เงื่อนไข
- เกณฑ์ด้านกายภาพ และ เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน

ต้องด าเนินการให้ครบถว้น
- เกณฑ์ขั้นสูง อย่างน้อยต้องด าเนินการให้ได้ 

24 คะแนน
- เกณฑ์ด้านผลลัพท์ อย่างน้อยต้องด าเนินการ

ให้ได้ 16 คะแนน

ระดับพื้นฐาน (สีฟ้า)



ตราสัญลักษณ์ศูนยร์าชการสะดวก
ระดับก้าวหน้า (สีเงิน)

ผลคะแนนที่ได้ 80 – 89 คะแนน

“เพิ่มเติมนวัตกรรม ให้บริการสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่าย 
และเทคโนโลยีในการให้บริการ”

เงื่อนไข
- เกณฑ์ด้านกายภาพ และ เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน

ต้องด าเนินการให้ครบถว้น
- เกณฑ์ขั้นสูง อย่างน้อยต้องด าเนินการให้ได้ 

24 คะแนน
- เกณฑ์ด้านผลลัพท์ อย่างน้อยต้องด าเนินการ

ให้ได้ 16 คะแนน



ตราสัญลักษณ์ศูนยร์าชการสะดวก
ระดับเป็นเลิศ (สีทอง)

ผลคะแนนที่ได้ 90 – 100 คะแนน

“เพิ่มเติมนวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับให้บริการ
ด้วยระบบดิจิทัลสะดวกทุกท่ีทุกเวลา”

เงื่อนไข
- เกณฑ์ด้านกายภาพ และ เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน

ต้องด าเนินการให้ครบถว้น
- เกณฑ์ขั้นสูง อย่างน้อยต้องด าเนินการให้ได้ 

24 คะแนน
- เกณฑ์ด้านผลลัพท์ อย่างน้อยต้องด าเนินการ

ให้ได้ 16 คะแนน



หน่วยงานราชการ ผ่านจ านวน 476 ศูนย์ 
เช่น โรงพยาบาล ส านักงานขนส่ง  ส านักงานที่ดนิ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผ่านจ านวน 986 ศูนย์ 
เช่น การไฟฟ้า การประปา ธกส.

หน่วยงานอื่นใดของรัฐ ผ่านจ านวน 1 ศูนย์ 
คือ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาติ41

242

385

340

455

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ป ี2562 ปี 2563


