
ผลส ารวจ Application ส าหรับการให้บริการประชาชน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน่วยงาน. กรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ที่ 

 
ช่ือหน่วยงาน ช่ือ Application 

การใช้งาน 

งานที่ให้บริการ 
จ านวนผู้ใช้งาน/ 
จ านวนผู้ดาวน์

โหลด 

เงื่อนไขการเข้าใช้งาน 
 Web App 

Mobile App 
IOS Android 
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กรมการปกครอง 1) ตรวจสอบข้อมูล
บัตรแรงงานต่างดา้ว 

   ตรวจสอบข้อมูลบัตรแรงงานต่างดา้ว 
ผ่าน QR Code 

10,000  เปิดให้ทุกคนเข้า
ตรวจสอบข้อมูล 

  2) DOPA PLUS    บริการข้อมูลเบื้องต้นของกรมการ
ปกครอง 
-ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิาร 
-เอกสารที่ต้องเตรียมการใช้บริการ 
-แนะน าสถานที่ให้บรกิาร 

Android 500  
IOS อยู่ระหว่างเปิด
ให้บริการ 

เปิดให้ทุกคนเข้าใช้
บริการ 
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กรมการพัฒนาชุมชน 1) ระบบบริการข้อมูล
ความจ าเป็นพ้ืนฐาน
ระดับครัวเรือน จปฐ. 
(eBMN.cdd.go.th) 

   -ให้บริการข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน
ระดับครัวเรือน จปฐ.แก่หน่วยงาน
ราชการ/เอกชน สถาบันการศึกษา
และประชาชน 

100 คนต่อวัน 
 
 
 

Register 
 
 
 

2) ระบบตรวจสอบ
สถานภาพสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 

   -ให้บริการตรวจสอบสถานภาพแก่
สมาชิกกองทุนฯ ก่อนกู้ยืมเงินจาก
กองทุนหมุนเวียน 

100 คนต่อวัน 
 
 

ขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าที่ท่าน้ัน 
 
 

3) ระบบลงทะเบียน
ผู้ประกอบการ
โครงการหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
 
 

   -ให้บริการผู้ประกอบการฯ ก่อน
ลงทะเบียนเพ่ือรับการสนับสนุนการ
พัฒนาผู้ประกอบการ 

100 คนต่อวัน ขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าที่เท่าน้ัน 



ที่ 

 
ช่ือหน่วยงาน ช่ือ Application 

การใช้งาน 

งานที่ให้บริการ 
จ านวนผู้ใช้งาน/ 
จ านวนผู้ดาวน์

โหลด 

เงื่อนไขการเข้าใช้งาน 
 Web App 

Mobile App 
IOS Android 

 
3 ที่ดิน 1) ระบบบริหารจัดการ

เว็บไซต์
(www.dol.go.th) 

   - ให้บริการข้อมูลข่าวสารทั่วไปของ
กรมที่ดิน และเป็นช่องทางในการเข้า
ใช้ระบบApplication เพ่ือบริหาร
จัดการภายในกรมที่ดนิและบรกิาร
ประชาชน 
 

- จ านวนผู้เข้าเย่ียม
ชมเว็บไซต์
ประมาณ 200,000 
ครั้ง/เดือน 

- เปิดให้ทุกคนเข้าใช้
งานได้โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียน- 
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
เฉพาะในส่วน
อินทราเน็ต ที่เป็น
ข้อมูลข่าวสารส าหรับ
บุคลากรกรมที่ดิน 

  2) ระบบสืบค้น
หมายเลข โทรศัพท์
หัวหน้าส่วนราชการ
กรมที่ดิน 
(LandsFone) 

   บริการสืบค้นรายช่ือและหมายเลข
โทรศัพท์ของหัวหน้าส่วนราชการ 
กรมที่ดิน เพ่ือการบริหารงานที่
สะดวกรวดเร็ว ละทันการณ์ในกรณี
เร่งด่วน 

- จ านวนผู้เข้าใช้
งานทั้งส้ิน จ านวน 
1,560 คน (ข้อมูล 
ณ วันที่ 25 ก.ค. 
2561) 

- ส าหรับบุคลากรกรม
ที่ดิน 
- มีรหัสควบคุมการ
ติดตั้งระบบฯ บน 
โทรศัพท์มือถือ 

  3) ระบบให้บรกิาร
ค้นหาต าแหน่งรปู
แปลงที่ดินด้วยระบบ
ภูมิสารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ต
(LandsMaps) 

   ให้บริการค้นหาต าแหน่งรปูแปลง
ที่ดิน ดังน้ี  
1) ค้นหาข้อมูลรายละเอียด ของ
แปลงที่ดินจากสถานที่ ส าคัญ โดยไม่
ต้องใช้เลขที่ โฉนดที่ดิน 
2) ค้นหาข้อมูลแปลงที่ดิน 
ข้างเคียงได้จากการ Double Click 
บนรูปแผนที่ที่แสดง 
 
 

ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ 
(Web Application)
ตั้งแต่ 7 ต.ค.2553 
ถึง มิ.ย.2561 รวม
ทั้งสิ้น 18,478,895 
ราย ช่องทางที่ 2 
ทางอุปกรณ์ สื่อสาร
เคล่ือนที่(Mobile 
Application)  
 
 
 
 

- บริการประชาชน
ทั่วไป 
- การใช้บริการทาง 
WebSite  
ไม่ต้องลงทะเบียน และ
ไม่จ ากัดจ านวนการใช้
งาน  



ที่ 

 
ช่ือหน่วยงาน ช่ือ Application 

การใช้งาน 

งานที่ให้บริการ 
จ านวนผู้ใช้งาน/ 
จ านวนผู้ดาวน์

โหลด 

เงื่อนไขการเข้าใช้งาน 
 Web App 

Mobile App 
IOS Android 

 
      ๓) สามารถซ้อนทับข้อมูลผังแนวเขต

การใช้ประโยชน์ในที่ดิน (Zoning) 
ของบริเวณกรุงเทพมหานคร บนรูป
แปลง 
ที่ดิน ข้อมูลที่ดินที่ให้บรกิาร ได้แก่
ต าบล-อ าเภอ-จังหวัด ) 
- เน้ือที่ (ไร่งาน ตารางวา) 
- สภาพพ้ืนที่ที่เห็นได้จากภาพ 
ดาวเทียมและ Street view 
- ส านักงานที่ดิน:เบอร์โทรค่าพิกัด 

- ราคาประเมินโฉนดที่ดนิรายแปลง 

และลิงค์ตรวจสอบราคาประเมินไปยัง
กรมธนารักษ์ 
- ข้อมูลการเดินทางไปส านักงานที่ดนิ
ที่รับผิดชอบโฉนดที่ดินน้ี และเบอร์
โทรศัพท์ 
- ค่าพิกัดแปลง 

ตั้งแต่ 16 พ.ย. 
2558 ถึงถึง มิ.ย.
2561 
รวม ทั้งส้ิน 
6,602,015 ราย 

- การใช้บริการทาง 
Mobile Application 
ต้องมีการ ลงทะเบียน
ผู้ใช้งาน (Register) 
และจ ากัดการค้นหา 
๒๐ ครั้ง/วัน 

      - ค่าธรรมเนียม ภาษี อากร   
      - ค่าใช้จ่ายในการรังวดั   
      - ระยะเวลารอการรังวัด (คิวรังวัด)   
      - พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ตามผังเมืองรวม   
  

 

   ทั่วประเทศ และผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

  



ที่ 

 
ช่ือหน่วยงาน ช่ือ Application 

การใช้งาน 

งานที่ให้บริการ 
จ านวนผู้ใช้งาน/ 
จ านวนผู้ดาวน์

โหลด 

เงื่อนไขการเข้าใช้งาน 
 Web App 

Mobile App 
IOS Android 

 
  4) ระบบรับ – ส่ง 

ข้อมูล LandsFax 
   เป็นระบบที่พัฒนาเพ่ือช่วยให้

ส านักงานที่ดินใช้ในการบรกิารต่าง
ส านักงานที่ดิน 3 ประเภท ได้แก่  
1.ขอตรวจสอบหลักทรัพย์ 

2.ขอส าเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ 
3.ขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุน
ทรัพย์ 

เจ้าหน้าที่ ฝ่าย
ทะเบียนใน
ส านักงานที่ดินทั่ว
ประเทศ 

ใช้ Username และ 
Password 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 1) DDS ระบบบรกิาร
ดิจิทัล ด้านผังเมือง 

   ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายผังเมือง 

ตรวจหลุมเจาะส ารวจดนิ 

แสดงผลอาคารที่ไดร้ับการตรวจสอบ 

แจ้งเบาะแสอาคารโรงมหรสพที่ไม่ได้
มาตรฐาน 

  

2) ระบบรับค าร้องของ
ผู้มีส่วน ได้เสียเก่ียวกับ
ผังเมืองรวม 

   ระบบรับค ารอ้งของผู้มีส่วน ได้เสีย
เก่ียวกับผังเมืองรวม   

3) ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลดินเป็นระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

   ระบบสารสนเทศข้อมูลดนิเป็นระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์   

4) ระบบฐานข้อมูล
หลุมเจาะส ารวจช้ันดิน
ทั่วประเทศ 

   ระบบฐานข้อมูลหลุมเจาะส ารวจช้ัน
ดินทั่วประเทศ   

5) ฐานข้อมูลทะเบียน 
ผู้ตรวจสอบอาคาร 

   ฐานข้อมูลทะเบียน 
ผู้ตรวจสอบอาคาร   



ที่ 

 
ช่ือหน่วยงาน ช่ือ Application 

การใช้งาน 

งานที่ให้บริการ 
จ านวนผู้ใช้งาน/ 
จ านวนผู้ดาวน์

โหลด 

เงื่อนไขการเข้าใช้งาน 
 Web App 

Mobile App 
IOS Android 

 
6) ฐานข้อมูลการ
ตรวจสอบอาคาร 

   ฐานข้อมูลการตรวจสอบอาคาร 
  

7) ฐานข้อมูลอาคารที่
ต้องตรวจสอบ 9 
ประเภท 

   ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ 9 
ประเภท   

8) ระบบการแจ้ง
เบาะแสการพบเห็น
อาคารหรือโรงมหรสพ
ไม่ปลอดภัย 

   ระบบการแจ้งเบาะแสการพบเห็น
อาคารหรือโรงมหรสพไม่ปลอดภัย 

  

9) ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง    ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง   
10) กฎหมายผังเมือง    กฎหมายผังเมือง   
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กรมป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 

DPM Reporter    - เป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูล
สาธารณภัยและการแจ้งเตือนใหกั้บ
ประชาชนทั่วไป เช่น การประกาศ
พ้ืนที่ประสบภัยการแจ้งเตือนสา
ธารณภัย และการรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยประจ าวันวัน 
เป็นต้น 

- จ านวนผู้ใช้งาน 
ระหว่างวันที่ 2,392 
เครื่อง  
1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 
61  

-DPM Reporter เปิด
ให้ทุกคนสามารถเข้าใช้
งานในการติดตาม
ข้อมูลด้านสาธารณภัย
ได้  
- เจ้าหน้าที่หรือผู้
บันทึกข้อมูลในระบบ 
ต้องมีการ Login เพ่ือ
เข้าสู่ระบบ  
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กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   - การตรวจสอบหนังสือ ราชการของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินที่
แจ้งไปยังส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด/อ าเภอ และ

มากกว่า 5,000 
ครั้ง  

ทุกคนเข้าใช้งานได้ 



ที่ 

 
ช่ือหน่วยงาน ช่ือ Application 

การใช้งาน 

งานที่ให้บริการ 
จ านวนผู้ใช้งาน/ 
จ านวนผู้ดาวน์

โหลด 

เงื่อนไขการเข้าใช้งาน 
 Web App 

Mobile App 
IOS Android 

 
องค์กรปกครองท้องถ่ินทุกแห่งทั่ว
ประเทศ 

- ศูนย์ด ารงธรรมท้องถ่ิน 

- ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- e – Book 

- FAQS 

- ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ 
อปท. (LPA) 

7 การประปานครหลวง MWA onMobile     เพ่ือรับทราบข้อมูลต่างๆ เก่ียวข้อง
กับการใช้น้ า  

294,446 ครั้ง 
ณ 30 มิ.ย. 61 

Register 

8 การประปาส่วนภูมิภาค 1) PWA 1662    ให้บริการเก่ียวกับการประปา 39,686 ครั้ง Register  
ผู้ใช้น้ า กปภ. 

  2) PWA Wallet 
Application 

   ตรวจสอบค่าน้ าผ่านบน 
 Mobile Application 

18,000 ครั้ง เป็นลูกค้าของ กปภ. 
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การไฟฟ้านครหลวง 1) MEA Smart Life    - ตรวจสอบค่าไฟฟ้า 

- ช าระค่าไฟฟ้าผ่าน Application 

- ดูประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 6 
เดือน  
- แจ้งเตือนวันครบก าหนดช าระค่า
ไฟฟ้าขัดข้อง 

- แจ้งประกาศดบัไฟ 

- แจ้งข่าวสาร 
 

 

1,049,872 ครั้ง  
ณ 30 มิ.ย.61 

ต้องลงทะเบียนผู้เข้าใช้
งาน และเพ่ิมหมายเลข
มิเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือใช้งาน
ฟังก์ชันตรวจสอบค่า
ไฟฟ้า 



ที่ 

 
ช่ือหน่วยงาน ช่ือ Application 

การใช้งาน 

งานที่ให้บริการ 
จ านวนผู้ใช้งาน/ 
จ านวนผู้ดาวน์

โหลด 

เงื่อนไขการเข้าใช้งาน 
 Web App 

Mobile App 
IOS Android 

 
  2) MEA EV     - ส าหรับผู้ใช่รถยนตไ์ฟฟ้า 

- แสดงต าแหน่งสถานีชารจ์ไฟฟ้าบน
แผนที่ 
- ค้นหา และแสดงเส้นทางไปยัง
สถานีชาร์จ 
- แสดงรายละเอียดของสถานี และ
รูปแบบหัวชารจ์ 
- แสดงประวัติการชารจ์  

283 ครั้ง  
ณ  28 ก.ค. 61 

ต้องลงทะเบียนผู้ใช้งาน 
เพ่ือใช้งานฟังก์ชัน  

      - ค้นหาสถานี 
- จองหัวชาร์จ เพ่ือเข้าใช้บริการ 
- ส่ัง Start – Stop  การชาร์จ 

  

  3) MEA E-Service    - ตรวจสอบยอดค่าไฟฟ้าคา้งช าระ, 
ช าระค่าไฟฟ้า, ตรวจสอบค่าไฟฟ้า
ย้อนหลัง 6 เดือน, สมัครรับแจ้งค่า
ไฟฟ้าผ่าน อีเมลล์ 

 100,326 ราย  
ณ 1 ส.ค.61 

ต้องลงทะเบียนผู้ใช้งาน   

  4) MEASY    - บริการย่ืนเรื่องขอใช้ไฟฟ้าใหม ่ 514 ราย 
ณ 1 ส.ค.61 

ไม่ต้องลงทะเบียน
ผู้ใช้งาน   

  5) MEA Service 
Tracking 

   ระบบติดตามงานขอใช้บริการ 

- ขอติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าใหม ่

- ขอเปล่ียนแปลงขนาดเครื่องวัด
ไฟฟ้า 

- ต่อกลับเครื่องวัดไฟฟ้า 

- ขอเล่ือนเครื่องวัดไฟฟ้า 

- ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า 
 

 

 ไม่ต้องลงทะเบียน
ผู้ใช้งาน   



ที่ 

 
ช่ือหน่วยงาน ช่ือ Application 

การใช้งาน 

งานที่ให้บริการ 
จ านวนผู้ใช้งาน/ 
จ านวนผู้ดาวน์

โหลด 

เงื่อนไขการเข้าใช้งาน 
 Web App 

Mobile App 
IOS Android 

 
10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1) PEA Smart Plus 

 
 

   - มีงานบริการ ดังน้ี 
- ช าระค่าไฟฟ้า โดยหักผ่านบัญชี
ธนาคาร และ บัตรเครดิต 
- บริการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ 
- บริการตรวจสอบค่าไฟฟ้าย้อนหลัง  
6 เดือน 
- บริการรับเรื่องร้องเรียน 
- บริการแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง 
- บริการแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า 

1,273,752 ราย - ต้องมีการลงทะเบียน
ผู้ใช้งาน (Register) 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
- ข้อมูลบัตรประจ าตวั 
ประชาชน     
- ข้อมูลหมายเลข     
โทรศัพท์เคล่ือนที่ 
- ข้อมูล E-mail  

2) ระบบบริการรบัค า
ร้องผ่านอินเตอร์เน็ต 

   บริการรับค าร้องผ่านอินเตอร์เน็ต   

3) บริการรับช าระค่า
ไฟฟ้าผ่าน อินเตอร์เน็ต  

   บริการรับช าระคา่ไฟฟ้าผ่าน 
อินเตอร์เน็ต  

  

4) ระบบประมาณการ
ค่าไฟฟ้า 

   ประมาณการค่าไฟฟ้า   

11 องค์การตลาด 
 

ศูนย์ร้องเรียน องค์การ
ตลาด 

   รับเรื่องร้องเรียน มากกว่า 10 ครั้ง Register  
จากเลขบัตรประชาชน 
13 หลัก 

 


