การประชุมชี้แจง
การดาเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคล
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการชี้แจง
หรือ




https://www.opdc.go.th/content/NTU3Mw

QR Code

ถ่ายทอดสดทาง live Facebook สานักงาน ก.พ.ร.
www.facebook.com/OPDCThailand
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การประชุมชี้แจง
การดาเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคล
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562
เวลา 09.30 – 11.00 น.
ผ่านระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมชี้แจง
ฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ภาพรวม
 เพืที่ไ่อด้ชีด้แาเนิจงแผนการพั
นการไปแล้ว





เพื่อชี้แจงแผนการพัฒนาระบบ Biz Portal และปฏิทินการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ซึ่งจะขยายพื้นที่การให้บริการไปยังส่วนราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตในการให้บริการผ่านระบบ
Biz Portal
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ลาดับการประชุม



ความสาเร็จของการดาเนินโครงการที่ผ่านมา และแนวทางการขยายผลระยะต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย นางอารียพ์ ันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.



ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และสานักงาน ก.พ.ร.
และปฏิทินการดาเนินงาน
โดย ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ สานักงาน ก.พ.ร.



ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน

โดย ผู้แทนส่วนราชการ และสานักงาน ก.พ.ร.
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ต้นแบบการอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการข้อเสนอการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)

และให้สานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแผนการดาเนินการโดยให้กาหนดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมทั้งระยะเวลาดาเนินการให้เหมาะสมและชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมทั้งระยะเวลาดาเนินการให้แล้วเสร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะที่ 1 (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ให้มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)
ภายในกรอบวงเงินงบประมาณจานวน 4,000 ล้านบาท ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
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เปิดตัวระบบ Biz Portal อย่างเป็นทางการ เปิดให้บริการแล้ว 10 ธุรกิจ 40 ใบอนุญาต
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ทาเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
รับฟังการนาเสนอผลการให้บริการผ่านระบบ Biz Portal
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แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2
คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
แผนงานที่ 1

การปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน ระยะที่ 2

ลดรายการเอกสารหลักฐานประกอบ การลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 – 50 และการปรับปรุงคู่มือ
สาหรับประชาชน ให้มีข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย

แผนงานที่ 2

กA

การจัดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ขอให้หน่วยงาน 365 หน่วยงานจัดทาแผนการดาเนินงานจัดทาแบบฟอร์ม
เอกสารราชการ 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ)

แผนงานที่ 3

การพัฒนาระบบติดตามการให้บริการ (Tracking system)

ปรับปรุงระบบรายงานกรณีล่าช้าให้สามารถดาเนิน ดังนี้ 1) เป็นระบบการแจ้งหรือรายงานเกี่ยวกับเหตุแห่งความล่าช้า
(Notification System) และ 2) เป็นระบบการติดตามผลการดาเนินงาน (Tracking System)

แผนงานที่ 4

การอานวยความสะดวกในการจองคิวกลางและการให้ข้อมูลป้อนกลับของประชาชนต่อการบริการ
(Feedback Survey)

จัดทาระบบการให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แบบศูนย์กลางของภาครัฐ โดยสามารถจองคิวล่วงหน้าและมีระบบแจ้งเตือนคิว
ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

แผนงานที่ 5

การทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตทีไ่ ม่จาเป็น

ทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จาเป็น เช่น ปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบเพื่อกาหนดให้มีเฉพาะคู่มือกลาง การปรับ
ใบอนุญาตประเภทรับแจ้ง/จดแจ้งให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์

7

มาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
(การไม่เรียกสาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

ทุกเอกสารที่ราชการออกให้กับประชาชน

บังคับใช้กับทุกการดาเนินงานที่ประชาชนต้องติดต่อ
(ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
ทุกช่องทางการติดต่อ (รวมถึงการติดต่อผ่านไปรษณีย์และช่องทาง Online)
การจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ
การรับสมัครบุคลากรประเภทต่าง ๆ
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แผนการพัฒนาต้นแบบระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะดาเนินการขยายการให้บริการเพิ่มเติมใน 15 ธุรกิจใหม่ รวม 30 ใบอนุญาต พร้อมทั้งเปิดให้บริการใน 76 จังหวัด
ธุรกิจรีสอร์ตขนาดเล็ก

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ธุรกิจสปา

ธุรกิจขายสินค้า online
(ด้านเครื่องสาอาง)

ธุรกิจฟิตเนส

ธุรกิจเกษตรปลอดสารพิษ

ธุรกิจคาร์แคร์

ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
(แบบไม่ค้างคืน)

ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์

ธุรกิจ e-Commerce
(ด้านเสื้อผ้า)

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ธุรกิจก่อสร้างและรับเหมา
ก่อสร้าง

ธุรกิจขนส่ง Logistics

ธุรกิจทางการเงิน

ธุรกิจผลิตครีมบารุง
เครื่องสาอาง น้าหอม

ธุรกิจการศึกษา

ธุรกิจให้คาปรึกษา
ด้านกฎหมายและบัญชี

ธุรกิจซ่อมและขายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ซอฟต์แวร์ ซื้อมา-ขายไป

ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์

ธุรกิจการให้บริการ
สถานดูแลผู้ป่วย

ธุรกิจพลังงานทดแทน และ
ขายกระแสไฟฟ้าให้ภาครัฐ

ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร
ขนาดเล็ก

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจร้านกาแฟ และ
Co-Working Space

ประเภทธุรกิจที่ดาเนินการในปี 2560

ประเภทธุรกิจที่ดาเนินการในปี 2561

ประเภทธุรกิจที่ดาเนินการในปี 2562
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รูปแบบการให้บริการของระบบ Biz Portal
ระบบ Biz Portal มีการให้บริการใน 2 ส่วนคือ (1) ส่วนการให้ข้อมูล (Information) และ (2) ส่วนการให้บริการ (Service) โดยในส่วนการให้บริการ แบ่งเป็น 9 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
1

2

3

หาข้อมูล

ยืนยันตัวตน

ประชาชน/
ผู้ประกอบการ
ให้ระบบ Smart
Quiz ช่วยแนะนา

ประชาชนใช้
user Open ID
ที่ออกให้โดย
สพร.

ประชาชน/
ผู้ประกอบการ
หาข้อมูลด้วย
ตนเอง

นิติบุคคลใช้ user
Biz ID ที่ออกให้
โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า

4

5

6

7

8

กรอกฟอร์ม

ยื่นคาขอ

ตรวจและ
พิจารณาคาขอ

ชาระค่าธรรมเนียม

จัดทาใบอนุญาต

จัดส่งใบอนุญาต

กรอก Single Form
และอัพโหลดเอกสาร
ชุดเดียว

ส่งคาขอและ
เอกสารประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์

ตรวจเอกสารและ
ปรับปรุงสถานะ
บน Biz Portal

จ่ายผ่านธนาคาร
(เงินสด/
e-Payment)

หน่วยงานจัดทา
ใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์

รับใบอนุญาต
ผ่าน Biz Portal

ตรวจเอกสารและ
ปรับปรุงสถานะบน
ระบบของ
หน่วยงาน

จ่ายที่หน่วยงาน
(เงินสด/
e-Payment)

หน่วยงานพิมพ์
ใบอนุญาต

รับใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์

การชาระ
ค่าอากรแสตมป์
9

ติดตามสถานะ

รับใบอนุญาต
ด้วยตนเอง
ที่หน่วยงาน

การออก
ใบเสร็จรับเงิน
ติดตามสถานะการดาเนินการบนระบบ Biz Portal
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แนวทางในการขยายผลการพัฒนาระบบต้นแบบการให้บริการผ่านระบบ Biz Portal
ขีดความสามารถหลักของระบบ
(Key Capabilities)
Smart Quiz แนะนา
ใบอนุญาตที่ประชาชน/
ผู้ประกอบการจาเป็นต้องมี
Digital ID ใช้ log in เดียว
ที่สามารถยื่นคาขอได้
ทุกใบอนุญาต
Smart Form & Doc กรอก
ข้อมูล และส่งเอกสารครั้งเดียว
แล้วหน่วยงานแชร์กัน
Smart Track & Pay ติดตาม
สถานะ และจ่ายค่าธรรมเนียม
ทุกใบอนุญาต ณ จุดเดียว
Smart License ใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้
แทนเอกสารกระดาษได้

การดาเนินการในปี 2560

การดาเนินการในปี 2561

การดาเนินการในปี 2562

รองรับการอนุมัติอนุญาต
สาหรับธุรกิจค้าปลีกและ
ธุรกิจร้านอาหาร

More Industries: ขยาย
บริการให้ครอบคลุมธุรกิจ
เพิ่มเติม 10 ธุรกิจ

ขยายบริการครอบคลุม
ธุรกิจเพิ่มเติม 15 ธุรกิจ
หรือ 30 ใบอนุญาต

อนุญาตได้เฉพาะกรณีรายใหม่

More Cases: ขยายบริการ
รวมถึงการต่ออายุ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกใบอนุญาต

ขยายการให้บริการ
การขอใหม่ ต่ออายุ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกใบอนุญาต

ให้บริการเฉพาะในกรุงเทพฯ

More Area: ขยายสู่
ส่วนภูมิภาค นาร่อง 2 จังหวัด
ได้แก่ ฉะเชิงเทราและราชบุรี

รองรับการชาระค่าธรรมเนียม
แบบเงินสด ที่หน่วยงาน

More Capabilities: รองรับ
การชาระค่าธรรมเนียมแบบ
e-Payment /เชื่อมโยงระบบ
e-Payment Portal of
Government กับ
กรมบัญชีกลาง

ทดลองขยายการให้บริการ
ใน 76 จังหวัด

เชื่อมโยงระบบการยืนยัน
ตัวตนแบบดิจิทัล (Digital
Authentication)
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ใบอนุญาตที่ดาเนินการในปี 2560 (ในเขตกรุงเทพมหานคร)
ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
(สานักงานเขต กทม.)
1• หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายหรือสะสมอาหาร
(พื้นที่ร้านไม่เกิน 200 ตร.ม.)
2• ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายหรือสะสมอาหาร
(พื้นที่ร้านเกิน 200 ตร.ม.)
3• ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับ
การบริการ
4• ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับ
อาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่มฯ
•5 ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(กรมสรรพสามิต และสรรพสามิตพื้นที่)
6• ใบอนุญาตขายสุรา
7• ใบอนุญาตขายยาสูบ

(กรมส่งเสริมวัฒธรรม)
8• ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)

ธุรกิจร้านค้าปลีก
(สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
9• จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
10• จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
(กรมปศุสัตว์)
11• ใบอนุญาตทาการค้าหรือหากาไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์
12• ใบอนุญาตทาการค้าหรือหากาไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์
13• ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(กรมวิชาการเกษตร)
14• ใบอนุญาตจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม
15• ใบอนุญาตจาหน่ายปุ๋ย
(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
16
• ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายวีดิทัศน์
17
• ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายภาพยนตร์
(สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
18• จดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนาเข้าเพื่อขาย
เครื่องสาอางควบคุม

ปี 2561 ได้นาร่องให้บริการแล้วใน 2 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา และราชบุรี
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ใบอนุญาตที่ดาเนินการในปี 2561 (ในเขตกรุงเทพมหานคร)
ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
(กรมธุรกิจพลังงาน)
•1 ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (500 ลิตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร)
•2 ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้
ลักษณะที่สาม (1,000 ลิตรขึ้นไป)

ธุรกิจร้านค้าปลีก
(สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กทม.)
•3 จดทะเบียนพาณิชย์
(สานักการคลัง กทม.)
•4 ยื่นแบบชาระภาษีปาย
(กรมสรรพสามิต และสรรพสามิตพื้นที่)
•5 ใบอนุญาตขายไพ่
(สานักงานเขต กทม.)
•6 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม
ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
เตรียมนาร่องให้บริการ 2 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา และราชบุรี ในปี 2562

ธุรกิจสปา
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
7• ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ธุรกิจรีสอร์ตขนาดเล็ก/โรงแรม
(กรมการปกครอง)
•8 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจคาร์แคร์
(สานักงานเขต กทม.)
•9 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ:
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
13

ใบอนุญาตที่ดาเนินการในปี 2561 (ในเขตกรุงเทพมหานคร)
ธุรกิจก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง
(สานักการโยธา กทม.)
10
• ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร: กรณีพิเศษ
• ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร : กรณีอาคาร
11
ขนาดใหญ่ ยื่นที่สานักการโยธา
(สานักงานเขต กทม.)
• ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร : กรณีอื่นๆ
12
• ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร : กรณีอาคาร
13
ขนาดใหญ่ ยื่นที่สานักงานเขต
• ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน
14
ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์

ธุรกิจซ่อมและขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ)
•18 ใบอนุญาตให้ค้า/ให้ค้าเพื่อการซ่อมแซมซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
(สานักงานเขต กทม.)
•19 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการอื่นๆ

ธุรกิจ Co-Working Space

ธุรกิจฟิตเนส

(สานักงานเขต กทม.)
• หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายหรือสะสมอาหาร (ไม่เกิน 200 ตร.ม.)
• ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

(กรมปศุสัตว์)
15
• หนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
16
• ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์
17
• ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์
เตรียมนาร่องให้บริการ 2 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา และราชบุรี ในปี 2562

14

Doing Business Portal

15

เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการ

16

ลาดับการประชุม



ความสาเร็จของการดาเนินโครงการที่ผ่านมา และแนวทางการขยายผลระยะต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย นางอารียพ์ ันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.



ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และสานักงาน ก.พ.ร.
และปฏิทินการดาเนินงาน
โดย ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ สานักงาน ก.พ.ร.



ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน

โดย ผู้แทนส่วนราชการ และสานักงาน ก.พ.ร.
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รูปแบบการให้บริการของระบบ Biz Portal
ระบบ Biz Portal มีการให้บริการใน 2 ส่วนคือ (1) ส่วนการให้ข้อมูล (Information) และ (2) ส่วนการให้บริการ (Service) โดยในส่วนการให้บริการ แบ่งเป็น 9 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
1

2

3

หาข้อมูล

ยืนยันตัวตน

ประชาชน/
ผู้ประกอบการ
ให้ระบบ Smart
Quiz ช่วยแนะนา

ประชาชนใช้
user Open ID
ที่ออกให้โดย
สพร.

ประชาชน/
ผู้ประกอบการ
หาข้อมูลด้วย
ตนเอง

นิติบุคคลใช้ user
Biz ID ที่ออกให้
โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า

4

5

6

7

8

กรอกฟอร์ม

ยื่นคาขอ

ตรวจและ
พิจารณาคาขอ

ชาระค่าธรรมเนียม

จัดทาใบอนุญาต

จัดส่งใบอนุญาต

กรอก Single Form
และอัพโหลดเอกสาร
ชุดเดียว

ส่งคาขอและ
เอกสารประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์

ตรวจเอกสารและ
ปรับปรุงสถานะ
บน Biz Portal

จ่ายผ่านธนาคาร
(เงินสด/
e-Payment)

หน่วยงานจัดทา
ใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์

รับใบอนุญาต
ผ่าน Biz Portal

ตรวจเอกสารและ
ปรับปรุงสถานะบน
ระบบของ
หน่วยงาน

จ่ายที่หน่วยงาน
(เงินสด/
e-Payment)

หน่วยงานพิมพ์
ใบอนุญาต

รับใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์

การชาระ
ค่าอากรแสตมป์
9

ติดตามสถานะ

รับใบอนุญาต
ด้วยตนเอง
ที่หน่วยงาน

การออก
ใบเสร็จรับเงิน
ติดตามสถานะการดาเนินการบนระบบ Biz Portal
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แนวทางในการขยายผลการพัฒนาระบบต้นแบบการให้บริการผ่านระบบ Biz Portal
ขีดความสามารถหลักของระบบ
(Key Capabilities)
Smart Quiz แนะนา
ใบอนุญาตที่ประชาชน/
ผู้ประกอบการจาเป็นต้องมี
Digital ID ใช้ log in เดียว
ที่สามารถยื่นคาขอได้
ทุกใบอนุญาต
Smart Form & Doc กรอก
ข้อมูล และส่งเอกสารครั้งเดียว
แล้วหน่วยงานแชร์กัน
Smart Track & Pay ติดตาม
สถานะ และจ่ายค่าธรรมเนียม
ทุกใบอนุญาต ณ จุดเดียว
Smart License ใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้
แทนเอกสารกระดาษได้

การดาเนินการในปี 2560

การดาเนินการในปี 2561

การดาเนินการในปี 2562

รองรับการอนุมัติอนุญาต
สาหรับธุรกิจค้าปลีกและ
ธุรกิจร้านอาหาร

More Industries: ขยาย
บริการให้ครอบคลุมธุรกิจ
เพิ่มเติม 10 ธุรกิจ

ขยายบริการครอบคลุม
ธุรกิจเพิ่มเติม 15 ธุรกิจ
หรือ 30 ใบอนุญาต

อนุญาตได้เฉพาะกรณีรายใหม่

More Cases: ขยายบริการ
รวมถึงการต่ออายุ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกใบอนุญาต

ขยายการให้บริการ
การขอใหม่ ต่ออายุ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกใบอนุญาต

ให้บริการเฉพาะในกรุงเทพฯ

More Area: ขยายสู่
ส่วนภูมิภาค นาร่อง 2 จังหวัด
ได้แก่ ฉะเชิงเทราและราชบุรี

รองรับการชาระค่าธรรมเนียม
แบบเงินสด ที่หน่วยงาน

More Capabilities: รองรับ
การชาระค่าธรรมเนียมแบบ
e-Payment /เชื่อมโยงระบบ
e-Payment Portal of
Government กับ
กรมบัญชีกลาง

ทดลองขยายการให้บริการ
ใน 76 จังหวัด

เชื่อมโยงระบบการยืนยัน
ตัวตนแบบดิจิทัล (Digital
Authentication)
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แผนการดาเนินงานภาพรวม แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
เมษายน 62
1

ประชุมชี้แจง
โครงการ
(Video
conference)

76 จังหวัด

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน

พฤษภาคม 62

กรกฎาคม 62

4

5

นาเสนอระบบต้นแบบที่ได้พัฒนาขึน้
และขอความคิดเห็น

อบรมการใช้งานระบบ
และทดลอง
ในสถานการณ์จาลอง
(Simulation)

ทดสอบ
การใช้งานจริง
กับผู้ใช้บริการ
ที่หน่วยงานแนะนา

76 จังหวัด

76 จังหวัด

มอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้ทาหน้าที่อนุมัติอนุญาต
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมอบรมและทดสอบ
การใช้งานจริงบนระบบ
Biz Portal

แนะนาผู้ใช้บริการ
เพื่อยื่นคาขอ
ผ่านระบบ Biz Portal

2 จังหวัดนาร่อง (ฉะเชิงเทรา และราชบุรี)
1. ยืนยันความถูกต้องของต้นแบบแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง
2. ยืนยันความถูกต้องรายละเอียดชื่อฟิวด์
ต่าง ๆ
3. ยืนยันความถูกต้องของเอกสารแนบ
4. ยืนยันความถูกต้องรายละเอียดข้อจากัด
ของใบอนุญาต/งานบริการ

กันยายน 62

3

2

สารวจขั้นตอน/ข้อมูลการออก
ใบอนุญาตที่มีอยูป่ ัจจุบัน
พร้อมนาเสนอรูปแบบกระบวนการ
ออกใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์

มิถุนายน - กรกฎาคม 62

1. ยืนยันความถูกต้องของแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
บนระบบ Biz Portal
2. ยืนยันความถูกต้องของรูปแบบกระบวนการ
ทางาน
โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่อนุมัติ อนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบ

จังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่อนุมัติอนุญาตในแต่ละใบอนุญาตเข้าร่วมเป็นคณะทางาน
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แนวทางการดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และสานักงาน ก.พ.ร.
(1) การขยายผลใน 2 จังหวัดนาร่อง – ฉะเชิงเทรา และราชบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อทดลองนาร่องให้บริการในจังหวัด สาหรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องใน 8 ประเภทธุรกิจ จานวน 15 ใบอนุญาต
ที่ได้เปิดให้บริการแล้วในเขตกรุงเทพมหานคร (เพื่อเป็นต้นแบบสาหรับการขยายผลไปยัง 76 จังหวัดในระยะถัดไป)

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุญาต จานวน 15 ใบอนุญาต ใน 2 จังหวัดนาร่อง 2 ได้แก่ ฉะเชิงเทรา และราชบุรี

ขอบเขตการดาเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตและสานักงาน ก.พ.ร.
(เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2562)
(1) สารวจขั้นตอนการออกใบอนุญาต รวมถึงข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในแบบฟอร์มและเอกสารหลักฐานที่ใช้ (โดยอ้างอิงจากคู่มือสาหรับประชาชน)
(3) หน่ว ยงานผู้ อนุ ญาตร่ว มพิ จารณาและทดสอบระบบต้น แบบที่ไ ด้พั ฒ นาแล้ ว โดยตรวจสอบความถู กต้ อง ครบถ้ วนของข้อ มู ล
แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(4) สานักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมวิธีการใช้งานระบบสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต
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แนวทางการดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และสานักงาน ก.พ.ร.
(1) การขยายผลใน 2 จังหวัดนาร่อง – ฉะเชิงเทรา และราชบุรี

ขั้นตอน

2

3

สารวจขั้นตอน/ข้อมูลการออกใบอนุญาตที่มีอยู่ปัจจุบัน
พร้อมนาเสนอรูปแบบกระบวนการ
ออกใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์

นาเสนอระบบต้นแบบที่ได้พัฒนาขึน้
และขอความคิดเห็น

1. ยืนยันความถูกต้องของต้นแบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง
2. ยืนยันความถูกต้องรายละเอียดชื่อฟิวด์ต่าง ๆ
3. ยืนยันความถูกต้องของเอกสารแนบ
4. ยืนยันความถูกต้องรายละเอียดข้อจากัดของใบอนุญาต/งานบริการ

กาหนดการ
ลงพื้นที่

1. ยืนยันความถูกต้องของแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ Biz Portal
2. ยืนยันความถูกต้องของรูปแบบกระบวนการทางาน
โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ท าหน้ า ที่ อ นุ มั ติ อ นุ ญ าตทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร่ ว มให้
ความเห็นเกี่ยวกับระบบ

ฉะเชิงเทรา : วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562

ฉะเชิงเทรา : วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2562

ราชบุรี : วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562

ราชบุรี : วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562
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ใบอนุญาตที่จะดาเนินการร่วมกับ 2 จังหวัดนาร่อง (ฉะเชิงเทรา และราชบุร)ี
ธุรกิจ

ใบอนุญาต

ส่วนราชการผู้ออก
ใบอนุญาต

1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ใบอนุญาตขายไพ่

สานักงานสรรพสามิตพื้นที่

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร: กรณีพิเศษ
5. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร: กรณีอาคารขนาดใหญ่ ยื่นที่สานักการโยธา
6. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร: กรณีอื่น ๆ
7. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร: กรณีอาคารขนาดใหญ่ ยื่นที่สานักงานเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ที่ทาการปกครองอาเภอ

10. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการอื่น ๆ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12. ใบอนุญาตให้ค้า/ให้ค้าเพื่อการซ่อมแซมซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม

สานักงาน กสทช. ภาค

13. หนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
14. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์
15. ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
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แนวทางการดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และสานักงาน ก.พ.ร.
(2) การขยายผลการใช้งานระบบ Biz Portal ไปยัง 76 จังหวัด
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตในการเข้าใช้งานระบบ Biz Portal
เพื่อการพิจารณาคาขอ และอนุมัติอนุญาต

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุญาต ในพื้นที่ 76 จังหวัด (ส่วนราชการส่วนกลางในภูมิภาค ส่วนราชการส่วนภูมิภาค
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ไม่รวมกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)

ปฏิทินการจัดอบรม 4 ภาค

ขั้นตอน

ภาคเหนือ
วันที่ 18 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ภาคใต้
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

4

24

ใบอนุญาตที่จะจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย
ธุรกิจ

ใบอนุญาต

ส่วนราชการผู้ออก
ใบอนุญาต

1. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายหรือสะสมอาหาร (พื้นที่ร้านเกิน 200 ตารางเมตร)
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่มฯ
3. ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ใบอนุญาตขายสุรา

สานักงานสรรพสามิตพื้นที่

5. ใบอนุญาตขายยาสูบ

สานักงานสรรพสามิตพื้นที่

6. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายหรือสะสมอาหาร (พื้นที่ร้านไม่เกิน 200 ตารางเมตร)
7. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ใบอนุญาตที่จะจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ)
ธุรกิจ

ใบอนุญาต

ส่วนราชการผู้ออก
ใบอนุญาต

8. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9. ใบอนุญาตขายไพ่

สานักงานสรรพสามิตพื้นที่

10. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร: กรณีพิเศษ
12. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร: กรณีอาคารขนาดใหญ่ ยื่นที่สานักการโยธา
13. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร: กรณีอื่น ๆ
14. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร: กรณีอาคารขนาดใหญ่ ยื่นที่สานักงานเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ที่ทาการปกครองอาเภอ

17. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการอื่น ๆ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19. ใบอนุญาตให้ค้า/ให้ค้าเพื่อการซ่อมแซมซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม

สานักงาน กสทช. ภาค

20. หนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
21. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์
22. ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
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ความต้องการการสนับสนุนจากส่วนราชการในการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)
ผู้ ท าหน้ า ที่ ด าเนิ น งานหลั ก ในการพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ แก่ นิ ติ บุ ค คลแบบเบ็ ด เสร็ จ ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Central Biz Box) คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละใบอนุญาต ซึ่งจะมีบทบาทสาคัญในการผลักดันการพัฒนา
ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ให้สามารถอานวยความสะดวกในการให้บริการ
ทั้งต่อประชาชน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติอนุญาตของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง
ยั่งยืน
คุณสมบัติ :

บทบาทหน้าที่ :

1. มีความรู้ ความเข้าใจต่อกระบวนงาน การอนุมัติ อนุญาตของใบอนุญาตที่จะดาเนินการร่วมกัน
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุง/พัฒนานวัตกรรมงานบริการ โดยการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ (ถ้ามี)
3. มีความรู้ ความสนใจต่อแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รูปแบบดิจิทัล
4. มีความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์
5. สามารถทางานในแนวระนาบผ่านระบบงานที่มีความแตกต่างกันและข้ามหน่วยงานต่าง ๆ ได้
6. สามารถกระตุ้นให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงเพื่อโน้มน้าวหรือชักจูงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เห็นความสาคัญและดาเนินการในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม
7. สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารของส่วนราชการในการระดมสรรพกาลังและ
ทรัพยากรสาหรับการพัฒนานวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรหรือรวมงบประมาณเข้าด้วยกัน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและทดลองใช้โมเดลการทางานแบบใหม่

1.
2.

3.

4.

ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนหน่วยงานร่วมดาเนินโครงการยกระดับการพัฒนา
การให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central
Biz Box)
ประสานการดาเนินงานภายในหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)
รายงานต่ อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของหน่ ว ยงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ รายงาน
ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น โครงการ ตลอดจนการติ ด ตามประเมิ น ผล
การขอรับข้อเสนอแนะ การตัดสินใจเชิงนโยบาย การจัดสรรทรัพยากร และ
การดาเนินงานสนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่การดาเนินการแก่ข้าราชการ
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ลาดับการประชุม



ความสาเร็จของการดาเนินโครงการที่ผ่านมา และแนวทางการขยายผลระยะต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย นางอารียพ์ ันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.



ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และสานักงาน ก.พ.ร.
และปฏิทินการดาเนินงาน
โดย ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ สานักงาน ก.พ.ร.



ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน

โดย ผู้แทนส่วนราชการ และสานักงาน ก.พ.ร.
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คาถาม

คาตอบ

1. เมื่ อ มี ก ารยื่ น ค าขอผ่ า นทางระบบ Biz Portal แล้ ว จะยกเลิ ก ระบบ Biz Portal เป็นทางเลือกสาหรับผู้ประกอบการในการยื่นคาขออีกช่องทางหนึ่ง โดยช่องทางที่หน่วยงานให้บริการอยู่เดิม
การยื่นคาขอในช่องทางปกติของหน่วยงานเลยหรือไม่
ยังสามารถให้บริการได้ และอานาจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตยังอยู่ที่หน่วยงานตามเดิม
2. ระบบ Biz Portal เปิดให้บริการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศหรือไม่

ปัจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครได้ให้บริการแล้วจานวน 40 ใบอนุญาต และได้นาร่องให้บริการแล้ว 7 ใบอนุญาต ในจังหวัด
ฉะเชิงเทราและราชบุรี (เฉพาะเทศบาลเมือง) โดยภายในสิ้นปี 2562 จะขยายการให้บริการไปยัง 76 จังหวัด (ส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร) แล้วจะขยายผลไปยังองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่เกี่ยวข้องกับงานอนุญาตต่อไป

3. การมอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการท าหน้ า ที่ อ นุ ญ าตและการขอ สานักงาน ก.พ.ร. จะส่งแบบฟอร์มให้หน่วยงานกรอกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่จะทาหน้าที่ดังกล่าว เพื่อออก Username และ
Username และ Password สาหรับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าใช้งานระบบ Password สาหรับเข้าใช้งานระบบ
ทาได้อย่างไร
4. หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเจ้ าหน้ าที่ ในการท าหน้ า ที่ อ นุ ญ าตต้ อ ง ติดต่อเจ้าหน้าที่สานักงาน ก.พ.ร. เพื่อแจ้งแก้ไข/เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่อนุญาตบนระบบโดยเร็ว
ดาเนินการอย่างไร
5. การอนุ ญ าตของเจ้ า หน้ า ที่ ผ่ า นระบบ Biz Portal มี ก าหนด ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการบนระบบ Biz Portal จะเป็นไปตามคู่มือสาหรับประชาชนที่หน่วยงานได้จัดทาไว้ โดยจะเริ่ม
ระยะเวลาหรือไม่ อย่างไร
นับระยะเวลาเมือ่ เจ้าหน้าที่ได้ยืนยันว่าเอกสารที่ผู้ประกอบการยื่นมานั้นครบถ้วนแล้ว
6. เจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการอย่างไรบ้างบนระบบ Biz Portal

เจ้าหน้าที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบคาขอบนระบบ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เมื่อมีคาขอเข้ามาแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณา
อนุมัติอนุญาตตามขั้นตอนบนระบบ Biz Portal รวมถึงการแจ้งสถานะบนระบบ จนกว่าจะออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ
จึงจะถือว่าคาขอเสร็จสิ้น โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือและวีดีโอบนระบบ Biz Portal ในหน้าจอของเจ้าหน้าที่

7. หากเจ้าหน้าที่มีปัญหาในการใช้งานระบบ Biz Portal สามารถ ติดต่อเจ้าหน้าที่สานักงาน ก.พ.ร. โดยตรง หรือผ่านทาง bizbox@opdc.go.th
ติดต่อได้ที่ใคร
8. เมื่ อ หน่ ว ยงานมี ก ารปรับ แก้ ไ ขกฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บใหม่ ที่ ปรับปรุงแก้ไขคู่มือสาหรับประชาชน หากการแก้ไขกระทบต่อระยะเวลา หรือค่าธรรมเนียม โดยขอให้แจ้งไปยัง สานักงาน
เกี่ยวข้องต้องดาเนินการอย่างไร
ก.พ.ร. เพื่อแก้ไขข้อมูลบนระบบ Biz Portal ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ติดต่อเจ้าหน้าที่สานักงาน ก.พ.ร.
เจ้าหน้าที่

โทรศัพท์

นางสาวนิชา สาทรกิจ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ

0 2356 9999 ต่อ 9927

นางสาวมนพะงา เล็กขาว
นักพัฒนาระบบราชการชานาญการพิเศษ

0 2356 9999 ต่อ 8892

โทรศัพท์

นางสาวพรรณลดา ฉากทองคา
นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

0 2356 9999 ต่อ 8963

โทรสาร

0 2281 8049

bizbox@opdc.go.th
E-mail
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