การประชุม “ทิศทางการอานวยความสะดวกให้ประชาชน
ติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร”
27 ธันวาคม 2560

วาระการนาเสนอ







ที่มาและความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์รับคาขออนุญาต (ระบบ Doing Business Portal)
นาเสนอร่างแผนแม่บทการพัฒนาการให้บริการด้านการออกหนังสือ
รับรองใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ
นโยบายและทิศทางการอานวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
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ที่มาและความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์รับคาขออนุญาต
โดย นายปริญญ์ บุญดีสกุลโชค
กรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษา ฟรอนทิส
ที่ปรึกษาโครงการ

สภาพความเป็
น
จริ
ง
ถ้าคุณ…จะต้องไปติดต่อราชการ จะต้อง
ในการติดต่อราชการเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ

พบกับอะไรบ้าง?

คุณสมชาย อายุ 40 ปี
อาชีพค้าขาย กรุงเทพฯ
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ปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยสูญเสียเวลา ค่าใช้จ่าย และโอกาสในการ
แข่งขันไปกับการติดต่อราชการเนื่องจากหน่วยงานรัฐขาดการบูรณาการ
ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ต้องการเปิด
ร้านค้าปลีก

เสียงสะท้อนผู้ประกอบการ
1. ทาไมต้องติดต่อหลาย
หน่วยงานเพื่อประกอบธุรกิจ
2. ทาไมขอเอกสาร/ข้อมูลเยอะ
ทั้งที่เป็นเอกสารที่ภาครัฐ
มีอยู่แล้ว
เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล
สาเนาบัตรประชาชนกรรมการ ฯลฯ

3. ทาไมติดตามสถานะยาก
และไม่รู้ว่าจะอนุมัติเสร็จ
เมื่อไหร่ ดูแล้วไม่โปร่งใส

กรมรรพสามิต
1. ขายสุรา
2. ขายยาสูบ
3. ขายไพ่

สานักอนามัย กทม.
12. แจ้ง/ ขออนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือ
สถานที่สะสมอาหาร
13. ขออนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
14. ขออนุญาตจาหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ

กรมปศุสัตว์
4. ค้าสัตว์และซากสัตว์
5. ขายอาหารสัตว์ควบคุม

กรมวิชาการเกษตร

คณะกรรมการอาหารและยา
11. ขอจดแจ้งรายละเอียด
การผลิตเพื่อขายหรือ
นาเข้าเพื่อขาย
เครื่องสาอางควบคุม

6. ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
7. เปิดกิจการให้เช่า
แลกเปลี่ยน ขาย
ภาพยนต์และวีดิทัศน์

ต้องติดต่อราชการถึง
22 ครั้งสาหรับ 14 งานบริการ
ที่ 8 หน่วยงาน

ตารวจนครบาล
8. ขอจัดตั้งสถานบริการ

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
9. ขึ้นทะบียนประกอบธุรกิจแบบตรง
10. ขึน้ ทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรง
5

จึงมีการศึกษาความสาเร็จของประเทศต้นแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการติดต่อราชการสาหรับประเทศไทย
ประเทศ
ต้นแบบ

การจัดอันดับ EODB 2017 โดย World Bank
ประเทศ

อันดับ

เปลี่ยนแปลง

การจัดอันดับ E-Government 2016* โดย UN
ประเทศ

อันดับ

เปลี่ยนแปลง
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จากการศึกษา Leading Practice สามารถกาหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบ Doing Business Portal สาหรับไทย…
จากการศึกษา ประเทศตัวอย่าง...

...สามารถสรุปเป็น
ในการพัฒนาระบบ

นิวซีแลนด์

สิงคโปร์

เกาหลีใต้

สหราช
อาณาจักร
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ปรับปรุงกระบวนงานและกฎระเบียบให้เหมาะสมกับการให้บริการออนไลน์ก่อน เช่น…

Approved

เปลี่ยนใบอนุญาต
กระดาษเป็นใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์

ลดขั้นตอนการ
ตรวจสอบที่ไม่จาเป็น

รับชาระค่าธรรมเนียม
และนาส่งโดยอัตโนมัติ

ให้ข้อมูลที่เข้าใจง่าย
ชัดเจน ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลมีรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานแม้
ข้ามหน่วยงาน

ให้ข้อมูลโดยเอาความต้องการของ
ผู้ประกอบการเป็นหลัก เช่น…

ให้ข้อมูลเฉพาะที่จาเป็น
เช่น ข้อมูลรายการใบอนุญาตที่ต้อง
ยื่นขอสาหรับแต่ละประเภทธุรกิจ
ความคืบหน้าและเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ

ลดเอกสารที่ต้องขอจากผู้ประกอบการ

โดยเชื่อมโยงข้อมูลและ
เอกสารที่ภาครัฐเป็นผู้ออก
เพื่อลดการขอเอกสารซ้า

และช่วยทาให้หน่วยงานสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารได้โดยอัตโนมัติ

พัฒนาโครงสร้างและองค์ประกอบพื้นฐานเพื่อช่วยให้หน่วยงาน
สร้างและให้บริการออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียว เช่น…
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ติดตามและจัดเก็บ
Service Performance ที่เป็น
มาตรฐานข้ามหน่วยงานและนามาเป็น
KPI ในการขับเคลื่อนให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น…

คานึงความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและความสามารถในการขยายตัว
เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

จากการศึกษาประเทศที่อันดับ EODB และ e-Government สูง
สามารถแบ่งวิวัฒนาการการให้บริการได้เป็น 6 ระดับ
เป้าหมายการพัฒนา
ระบบนาดิจิทัลเทคโนโลยี
รูปแบบใหม่มาใช้เพื่อ
ยกระดับบริการยิ่งขึ้น เช่น

• บูรณาการระบบระหว่าง
หน่วยงานเพื่อให้บริการ
อย่างไร้รอยต่อ

ให้บริการ ณ สานักงานหรือ
จุดบริการโดยภาคธุรกิจต้อง
มาติดต่อด้วยตัวเอง

ให้บริการแบบออนไลน์
โดยแต่ละหน่วยงานต่าง
สร้างระบบที่มุ่งเน้นให้
ยื่นเรื่องออนไลน์ได้

แต่ละหน่วยงานพัฒนา
บริการแบบออนไลน์ให้
สมบูรณ์ เช่น
– ไม่ต้องส่งเอกสาร
– จ่ายเงินออนไลน์
– ออกใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์

บูรณาการระบบระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อให้บริการตอบ
โจทย์ผู้ประกอบการได้
อย่างครบถ้วน

–
–
–

• มีองค์ประกอบพื้นฐานที่
สาคัญร่วมกัน
เช่น
– การยืนยันตัวตน
– การชาระเงินออนไลน์
– การแจ้งเตือน
– เป็นต้น
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ดังนั้น การยกระดับการให้บริการภาคธุรกิจในยุค 4.0 คือให้สามารถ
ติดต่อราชการได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว โดยส่งข้อมูล/
เอกสารประกอบเพียงชุดเดียว…
ติดต่อราชการได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
ณ จุดเดียว ไม่ต้องวิ่งทั่วเมือง

จ่ายค่าธรรมเนียมออนไลน์ สะดวกรวดเร็ว
ติดตามผลการพิจารณาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่มีการดึงเรื่อง

ระบบกรอกข้อมูลที่ภาครัฐมีอยูแ่ ล้ว
ให้โดยอัตโนมัติ สะดวก ไม่ผิดพลาด
ส่งเอกสารประกอบเพียงชุดเดียว
แล้วหน่วยงานแชร์กัน ไม่ขอซ้า

ผู้ประกอบการ

ใบอนุญาตดิจิทัลมีผลทางกฎหมาย
เหมือนเอกสารกระดาษ น้าท่วมไม่หาย

ติดต่อราชการเพียง
1 ครั้ง ผ่านระบบเดียว
เชื่อมทุกหน่วยงาน

ระบบให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Doing Business Portal)
เริ่มต้นธุรกิจ

กรมสรรพสามิต
• ขอใบอนุญาต
ขายสุรา
• ขอใบอนุญาต
ขายยาสูบ
• ขอใบอนุญาต
ขายไพ่

ขอใบอนุญาตร้านอาหาร

สานักอนามัย / กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

• แจ้งจัดตั้งสถานที่ • ขอใบอนุญาต
จาหน่ายและ
ประกอบกิจการที่
สะสมอาหาร
เป็นอันตรายฯ
• ขอใบอนุญาตตั้ง • ขอใบอนุญาต
สถานที่จาหน่าย
จาหน่ายสินค้าใน
และสะสมอาหาร ที่ทางสาธารณะ

• ขออนุญาต
ประกอบกิจการ
ให้เช่า
แลกเปลี่ยน ขาย
ภาพยนตร์/วีดิ
ทัศน์

ขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีก
กรมวิชาการ
เกษตร
• ขอใบอนุญาต
ขายเมล็ดพันธุ์
ควบคุม

กรมปศุสัตว์

อย.

• ขอใบอนุญาตค้า
สัตว์หรือซากสัตว์
• ขอใบอนุญาต
ขายอาหารสัตว์
ควบคุม

• ขอจดแจ้ง
รายละเอียดการ
ผลิตเพื่อขายหรือ
นาเข้าเพื่อขาย
เครื่องสาอาง
ควบคุม

สคบ.
• ขอขึ้นทะเบียน
ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง
• ขอขึ้นทะเบียน
ประกอบธุรกิจ
ขายตรง

การเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ความปลอดภัยและเหมาะสม
(Data Sharing of Business Registry and Digital Permits )
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…โดยได้เริ่มต้นพัฒนาระบบ Doing Business Portal ให้รองรับ
21 งานบริการใน 15 หน่วยงานที่มคี วามสาคัญสูง
หัวข้อ

เริ่มต้นธุรกิจ

งานบริการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จดทะเบียนนิติบุคคล/
ขึ้นทะเบียนพาณิชย์

ขอใช้
สาธารณูปโภค

ขอใบอนุญาตเฉพาะ

ธุรกิจร้านอาหาร

ขอใบอนุญาตเฉพาะ

ธุรกิจร้านค้าปลีก

ขึ้นทะเบียน
นายจ้าง/ลูกจ้าง

ขอใช้ไฟฟ้า

ขอจัดตั้งร้านอาหาร/
ใช้พื้นที่ทางเท้า/
ประกอบกิจการอันตรายฯ

ขอจาหน่ายสัตว์/
ซากสัตว์

จดทะเบียน VAT

ขอใช้โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต

ขอจาหน่าย
สุรา/ยาสูบ

ขอจาหน่ายปุ๋ย/
เมล็ดพันธุ์ควบคุม

เหตุผล

ยื่นข้อบังคับการทางาน

ขอใช้น้าประปา

ขอจัดตั้ง
สถานบริการ

ขอให้บริการคาราโอเกะ
ขอจาหน่ายเกม/ภาพยนตร์

ขอจาหน่ายยา/
เครื่องสาอางค์ควบคุม

ขอประกอบธุรกิจ
ขายตรง/ตลาดแบบตรง

เพิ่มคะแนน EODB
และสร้างความ
เชื่อมั่นต่อการทา
ธุรกิจในไทย

อานวยความ
สะดวกต่อธุรกิจ
จานวนมากใน
ประเทศ
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นาเสนอระบบต้นแบบ Doing Business Portal
โดย นางสาวกัญจนี วงศ์รุ่งโรจน์กิจ
กรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษา ฟรอนทิส
ที่ปรึกษาโครงการ

ระบบ Doing Business Portal จะมีขีดความสามารถดังต่อไปนี้
ความท้าทายจากมุมมอง
ของผู้ประกอบการในการเริ่มประกอบธุรกิจ

ขีดความสามารถหลักของระบบ
(Key Capabilities)

ไม่รู้ว่าต้องขอใบอนุญาตอะไร ที่ไหนบ้าง

Smart Quiz แนะนาใบอนุญาตที่
ผู้ประกอบการจาเป็นต้องขอ

ต้องมีหลาย log in เพื่อแยกขอใบอนุญาต
ผ่าน e-service ของแต่ละหน่วยงาน

Digital ID ใช้ log in เดียวที่ขอได้ทุก
ใบอนุญาต

ต้องกรอกข้อมูล และส่งเอกสารซ้าๆ ทั้งที่
หน่วยงานรัฐมีเก็บไว้อยู่แล้ว

Smart Form & Doc กรอกข้อมูล และส่ง
เอกสารครั้งเดียว แล้วหน่วยงานแชร์กัน

ติดตามสถานะและจ่ายค่าธรรมเนียม
ลาบาก ต้องติดต่อแต่ละหน่วยงานแยกกัน

Smart Track & Pay ติดตามสถานะ และ
จ่ายค่าธรรมเนียมทุกใบอนุญาต ณ จุดเดียว

ใบอนูญาตรูปแบบกระดาษ ยากต่อการเก็บ
และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี

Smart License ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถใช้แทนเอกสารกระดาษได้
18

9

Biz Portal Demo

Erk to fill
v
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โดย Doing Business Portal จะลดจานวนการกรอกข้อมูลและ
เอกสารประกอบในการเริ่มต้นธุรกิจและขอสาธารณูปโภคได้กว่า
50% เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน

20

…และลดจานวนการกรอกข้อมูลและเอกสารประกอบในการเปิด
ร้านอาหารและร้านค้าปลีกได้สูงเช่นกัน

6

83%

310

179

42%

98

40

59%
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นาเสนอร่างแผนแม่บทการพัฒนาการให้บริการด้านการออก
ใบอนุญาตแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ
โดย นางสาวนิชา สาทรกิจ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ
และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ระบบ Doing Business Portal เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลอันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจ (EODB) ของไทย ปี 2556-2560
อันดับดีที่สุด

EODB รวม

อันดับ EODB ของไทยปี พ.ศ.2560
สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด

อันดับต่าที่สุด

ที่มา: Ease of Doing Business, The World Bank
*ปี 2558 ธนาคารโลกมีการปรับเกณฑ์การจัดอันดับใหม่
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โดยประชาชนและผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการแบบเบ็ดเสร็จผ่าน
3 ช่องทาง คือ Self Service, Government Kiosk และ ศูนย์รับคาขอ OSS

ยื่นคาขอและเอกสารประกอบ
ออนไลน์ด้วยตนเอง

ยื่นคาขอและเอกสารประกอบ
ที่ Kiosk เช่น ที่ศูนย์ดารงธรรม

ยื่นคาขอ/เอกสารประกอบ ชาระเงิน
และรับใบอนุญาตที่ศูนย์รับคาขอ

ยื่นคาขอและเอกสารประกอบ
ออนไลน์ด้วยตนเอง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรับ
คาขอ/เอกสารประกอบ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตรวจสอบและรับ
คาขอ/เอกสารประกอบ

ผู้ประกอบการชาระเงินด้วย
หรือที่หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่แนะนาการกรอกข้อมูล
เพื่อยื่นคาขอ (

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ แนะนาการกรอกข้อมูล
เพื่อยื่นคาขอ (

ผู้ประกอบการรับใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์ หรือที่หน่วยงาน

ผู้ประกอบการชาระเงินด้วย
หรือชาระที่หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับชาระเงิน
หรือชาระด้วย
หรือชาระที่หน่วยงาน

ผู้ประกอบการรับใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์ หรือที่หน่วยงาน

ผู้ประกอบการรับใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์ ที่ศูนย์รับคาขอ หรือ
ที่หน่วยงาน
24

แนวทางการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
แบบครบวงจรในระยะถัดไป

สิ่งที่จะทาต่อไป…

• พัฒนาระบบอานวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจแบบครบวงจรนา
ร่อง (Doing Business Portal)
โดยครอบคลุมทั้งสิ้น 21 ใบอนุญาต
• จัดตั้งศูนย์รับคาขอเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้ประกอบการและ
ประชาชนและ ณ จุดเดียว

• ขยายผลการให้บริการของระบบและ
ศูนย์รับคาขอให้ครอบคลุมอีก 300
งานบริการภาคธุรกิจที่มีความสาคัญ
และจานวนธุรกรรมที่สูง

•เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบเต็มรูปแบบเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและลดภาระการทางาน

• ขยายผลการให้บริการของระบบและ
ศูนย์รับคาขอให้ครอบคลุมทุกงาน
บริการภาคธุรกิจ
• เชื่อมโยงให้ครบทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
• พัฒนาขีดความสามารถขั้นสูง เช่น
Chat Bot, Personalization, การ
ให้บริการเชิงรุก ฯลฯ
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คัดเลือกใบอนุญาต/งานบริการโดยวิเคราะห์จากความสาคัญ
เชิงยุทธศาสตร์และระดับผลกระทบของงานบริการ
งานบริการภาครัฐภาคธุรกิจ
6,636 กระบวนงาน

วิเคราะห์ความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์
ผลกระทบของงานบริการ

411 กระบวนงาน
ที่ถูกคัดเลือก
93 หน่วยงาน

และ
พบว่ามีงานบริการที่…

1

มีความสาคัญต่อภาคธุรกิจ/มีผลต่อการ
จัดลาดับ EODB ของ World Bank

111 กระบวนงาน

2

เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรมใน
อนาคตจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12

241 กระบวนงาน

3

มีจานวนการทาธุรกรรมสูง
(มากกว่า 120,000 ครั้ง/ปี)

27 หน่วยงาน

56 หน่วยงาน

59 กระบวนงาน
10 หน่วยงาน

ทบทวนเพื่อให้ได้มาซึ่ง 300 กระบวนงานที่มีศักยภาพสูงที:่

300 กระบวนงาน
สาหรับพัฒนาใน
* ข้อมูลจาก สรอ.

•

สาคัญต่อภาคเอกชน - ให้ตัวแทนสภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ และสมาคม
ธนาคารฯ ทบทวนรายการที่คดั เลือกมาแล้ว (กาลังดาเนินการ)

•

ไม่มีจานวนธุรกรรมน้อยเกินไป – ให้จัดเก็บข้อมูลปริมาณการทาธุรกรรมจากการสารวจ
สถานภาพจากหน่วยงาน (เริ่มสารวจ 7 ก.ย.)
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สานักงาน ก.พ.ร. มีแผนการดาเนินงานเพื่อให้บริการแบบเชื่อมโยงครบวงจร
ใน 25 ประเภทธุรกิจที่สาคัญ โดยได้พัฒนาระบบนาร่องทั้งในด้านการให้
ข้อมูลและการให้บริการไปแล้ว 2 ประเภทธุรกิจ ดังต่อไปนี้
ธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็ก

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ธุรกิจสปา

ธุรกิจขายสินค้า online
(ด้านเครื่องสาอาง)

ธุรกิจฟิตเนส

ธุรกิจเกษตรปลอดสารพิษ

ธุรกิจคาร์แคร์

ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
(แบบไม่ค้างคืน)

ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์

ธุรกิจ E-commerce
(ด้านเสื้อผ้า)

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ธุรกิจก่อสร้างและรับเหมา
ก่อสร้าง

ธุรกิจขนส่ง Logistics

ธุรกิจทางการเงิน

ธุรกิจผลิตครีมบารุง
เครื่องสาอาง น้าหอม

ธุรกิจการศึกษา

ธุรกิจให้คาปรึกษาด้าน
กฎหมายและบัญชี

ธุรกิจซ่อมและขายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ซอฟต์แวร์ ซื้อมา-ขายไป

ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์
เลี้ยงขนาดเล็ก

ธุรกิจการให้บริการสถานดูแล
ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ/ จัดหาผู้ดูแล

ธุรกิจพลังงานทดแทน และ
ขายกระแสไฟฟ้าให้ภาครัฐ

ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร
ขนาดเล็ก

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจร้านกาแฟ และ
Co-Working Space

ประเภทธุรกิจที่พัฒนาในระยะนาร่อง
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โดยเริ่มจากการจัดทาการให้ข้อมูลแบบบูรณาการสาหรับแต่ละประเภทธุรกิจ
และต่อยอดไปเป็นการยื่นขออนุญาตแบบบูรณาการเบ็ดเสร็จครบวงจร
การให้ข้อมูล
(

การกาหนดมาตรฐานและรวมศูนย์คู่มือ
ประชาชนไว้ ณ จุดเดียว
(Single Info Portal)

การให้บริการ

)

(

การให้ข้อมูล
แบบบูรณาการ

)

การยื่นขออนุญาต
แบบบูรณาการ

การบูรณาการใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์

จดทะเบียนนิติบุคคล
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ศูนย์บริการร่วม)

การเริ่มต้นธุรกิจ
ร้านค้าปลีก

BiZ BOX

การขึ้นทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน
การทาบัตรประชาชนกรณี
เปลี่ยนชื่อสกุล

แจ้งประกอบ
กิจการโรงงาน

การเริ่มต้นธุรกิจ
ร้านอาหาร

ขออนุญาตจาหน่ายอาหาร
ขออนุญาตตั้งสถานบันเทิง
การใบรับรอง
การก่อสร้าง

การขออนุญาตโรงงาน

การขออนุญาตจาหน่ายสุรา

การทาบัตรประชาชน
กรณีเปลี่ยนที่อยู่

การขอ EIA/EHIA

คู่มือประชาชน
จานวนกว่า ~800,000 คู่มือ

การเริ่มต้น
ธุรกิจสปา
การเริ่มต้น
ธุรกิจบ้านจัดสรร

ระบบ
พิจารณา
อนุญาตของ
หน่วยงาน
28

...และกาหนดแนวทางการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและระบบ
Doing Business Portal ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 รูปแบบ
สถานะการพัฒนาระบบของหน่วยงาน

แนวทางการเชื่อมโยงร่วมกับ Doing Business Portal….

1

ไม่มีระบบ

ให้หน่วยงานมาใช้หน้าจอ
Doing Business Portal ในการอนุมัติอนุญาต

ไม่มีระบบ แต่กาลังพัฒนาอยู่

ให้หน่วยงานมาใช้หน้าจอ
Doing Business Portal ในการอนุมัติอนุญาต
แล้วจึงเชื่อมโยงเมื่อหน่วยงานพัฒนาระบบเสร็จ

มีระบบสาหรับเจ้าหน้าที่

เชื่อมโยงเข้าสู่ Doing Business Portal

มีระบบ Self-service
สาหรับผู้ประกอบการ

เชื่อมโยงเข้าสู่ Doing Business Portal
หรือเชื่อมโยงด้วย Digital ID

2

3

4
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โดยระหว่างการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบ เสนอให้หน่วยงานใช้หน้าจอ
Doing Business Portal สาหรับดึงข้อมูคาขอไปพิจารณาไปก่อน

ระหว่างการพัฒนาระบบเชื่อมโยง: ให้หน่วยงานใช้หน้าจอระบบ
ศูนย์รับคาขอสาหรับดึงข้อมูลผูป้ ระกอบการไปพิจารณาอนุมตั ิ

รูปแบบที่ควรจะเป็น: เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ
ศูนย์รับคาขอและระบบของหน่วยงาน

ระบบศูนย์
รับคาขอ OSS

1,2

ระบบศูนย์
รับคาขอ OSS

1
4

3

4

ใช้หน้าจอระบบศูนย์รับคาขอ
สาหรับดึงข้อมูลผู้ประกอบการ
ไปพิจารณาอนุมัติ

ระบบงาน
ใบอนุญาต

ใช้หน้าจอระบบศูนย์
รับคาสาหรับดึงข้อมูล
ผู้ประกอบการไป
กระจายต่อ

2

ระบบใบอนุญาต
หน่วยงาน B

ใช้หน้าจอระบบศูนย์
รับคาสาหรับดึงข้อมูล
ผู้ประกอบการไป
พิจารณาอนุมัติ

ระบบใบอนุญาต
หน่วยงาน C

3

สานักงาน B1

สานักงาน B2

สานักงาน C1

สานักงาน C2
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แนวทางการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมสามารถแบ่งเป็น 5 แนวทาง
โดยจะดาเนินการเป็น 3 ระยะ
ผู้ประกอบการ

ศูนย์รับคาขอ

หน่วยงาน

สิ่งที่ต้องดาเนินงาน

ชาระเงินสดโดยตรงให้หน่วยงาน

• เหมือนขั้นตอนปัจจุบัน ทุกหน่วยงาน
ขอให้ผู้ประกอบการมาชาระเงินพร้อม
รับใบอนุญาต

1

2

3

4

ชาระเงินสดให้ศูนย์

ศูนย์ส่งเงินสดให้หน่วยงาน

ชาระ E-Payment ให้ศูนย์

ศูนย์ส่งเงินสดให้หน่วยงาน

ชาระเงินสดให้ศูนย์

E-Payment ให้หน่วยงาน

5

• ศูนย์ต้องมีขั้นตอนและเจ้าหน้าที่บริหาร
จัดการเงินสด ป้องกันการรั่วไหล
• ศูนย์ต้องสมัครบริการของ
ธนาคารกรุงไทยเพื่อรับชาระเงิน
Bill Payment/EDC
• ศูนย์ต้องมีขั้นตอนและเจ้าหน้าที่
บริหารจัดการเงินสด ป้องกันการรั่วไหล
• หน่วยงานต้องปรับขั้นตอนการทางาน
และระบบให้รองรับ E-Payment ซึ่ง
ทุกหน่วยงานไม่พร้อม

แนวทางการดาเนินงาน
ระยะแรก:
ดาเนินการได้ทันที

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม:
เมื่อหน่วยงานพร้อม
รับ E-Payment

ชาระ E-Payment ให้หน่วยงาน
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จากการพัฒนา Quick Win พบว่ามี 3 ประเด็นหลักที่เป็นอุปสรรค
ในการเชื่อมโยงงานบริการเข้าสู่ระบบ (Showstoppers)

3 อุปสรรคหลักในการเชื่อมโยงงานบริการเข้าสู่ระบบ Doing Business Portal
ด้านขั้นตอนการให้บริการ

ด้านความพร้อมของระบบ

ด้านกฎระเบียบ

ต้องเดินทางมายื่นคาขอ
ด้วยตนเองทีห่ น่วยงาน

ยังไม่มีระบบ Backend
แต่กาลังพัฒนาอยู่

ติดกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)

เช่น เพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ
หรือลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่

ทาให้ไม่สามารถมาใช้ระบบกลางและ
ไม่สามารถทาการเชื่อมโยงระบบได้

อาจต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปี
ในการแก้กฎหมาย
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นอกเหนือจากการเพิ่มจานวนประเภทธุรกิจที่สามารถขอได้ผ่านระบบ
สานักงาน ก.พ.ร. มีแผนที่จะเพิ่มขีดความสามารถของระบบด้านอื่นๆ ดังนี้
ขีดความสามารถในปัจจุบัน

ขีดความสามารถที่จะพัฒนาเพิ่มเติม

รองรับการขอใบอนุญาตสาหรับ 2
ประเภทธุรกิจ

More Industries: รองรับการขอ
ใบอนุญาตสาหรับ 12 ประเภทธุรกิจ

ขอใบอนุญาตได้เฉพาะกรณีรายใหม่

More Cases: ขอได้ทั้งกรณีรายใหม่
และรายเดิม (ต่ออายุ)

ให้บริการได้แค่ในกรุงเทพฯ

More Area: ให้บริการได้ในหลาย
จังหวัด

รองรับการชาระค่าธรรมเนียมแบบเงินสด

More Capabilities: รองรับการชาระ
ค่าธรรมเนียมแบบ E-Payment
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และมีแผนแม่บทการพัฒนาการให้บริการด้านการออกใบอนุญาต
แก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จแบ่งเป็น 3 ระยะหลัก
ปีงบประมาณ 2560

การให้ข้อมูล
(

)

• ออกแบบประสบการณ์การ
เข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการ
• จัดทาข้อมูลงานบริการแบบ
ครบวงจร (End-to-End) ของ
12 ประเภทธุรกิจ

ปีงบประมาณ 2561
จัดทาข้อมูลงานบริการแบบ
ครบวงจร ให้ครบทั้ง 25
ประเภทธุรกิจ

ปีงบประมาณ 2562
ศึกษาแนวทางยกระดับการให้
ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง
รายบุคคล (Personalized)
นาผลการศึกษามาต่อยอด

นาผลการศึกษามาต่อยอด

พัฒนาต้นแบบระบบการยื่นขอ
อนุญาตแบบบูรณาการ สาหรับ
2 ประเภทธุรกิจ
(ร้านอาหารและร้านค้าปลีก)

การให้บริการ
(

)

พัฒนาระบบการยื่นขออนุญาต
แบบบูรณาการเพิ่มเติม 10
ประเภทธุรกิจ (รวม 12 ธุรกิจ)

พัฒนาระบบการยื่นขออนุญาต
แบบบูรณาการให้ครบทั้ง 25
ประเภทธุรกิจ

พัฒนาระบบให้สามารถรองรับ:
• กรณีต่ออายุใบอนุญาต
• การให้บริการในพื้นที่อื่นๆ
• การชาระค่าธรรมเนียมแบบ
E-Payment

• พัฒนาระบบให้รองรับการออก
ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
(Smart Permit)
• ศึกษาแนวทางการต่อยอดโดย
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
34

การสนับสนุนที่ต้องได้รับ

ขอความร่วมมือให้ทาแบบสอบถามออนไลน์ (Online survey)
สาหรับประเมินความพร้อมการเชื่อมโยงระบบ
สามารถทาแบบสอบถามได้ 2 วิธี….
1. เข้าลิงค์ URL: http://www.surveygizmo.com/s3/3818087/EODB-Event-Survey
2. แสกน QR Code ด้านล่าง ด้วยแอพพลิเคชันที่มี QR Code Reader

โดยขอความกรุณาให้ท่าน…
ทาแบบสอบถามให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561
36

แนวทางการดาเนินงานในระยะถัดไป
โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สานักงาน ก.พ.ร.

นโยบายและทิศทางการอานวยความสะดวก

ให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
นางอารียพ
์ ันธ์ เจริญสุข
ทีป
่ รึกษาการพ ัฒนาระบบราชการ สาน ักงาน ก.พ.ร.
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ทีม
่ า
พระราชบ ัญญ ัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
“ม า ต รา 14 ใ นก ร ณี จํ าเ ป็ นแล ะ สมควร เ พื่ อ ปร ะ โย ชน์ ใ นก าร อํ านวย ความสะ ดวก
แก่ประชาชนให ้คณะรัฐมนตรีมม
ี ติจัดตัง้ ศูนย์รับคําขออนุญาต เพือ
่ ทําหน ้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลางในการรับคําขอ
ตามกฎหมายว่าด ้วยการอนุญาตขึน
้
ให ศ
้ ู น ย์ รั บ คํ า ขออนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง มี ฐ านะเป็ นส่ ว นราชการตามมาตรา 18 วรรคส ี่
แห่ง พระราชบั ญญั ต ริ ะเบีย บบริหารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2534 ซ งึ่ แก ้ไขเพิม
่ เติม โดยพระราชบั ญญั ต ิ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยอยู่ในสังกัดสํานั กนายกรัฐมนตรี และจะให ้มี
สาขาของศูนย์ประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดด ้วยก็ได ้
การจัดตัง้ ศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหนึง่ ให ้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกา
ื่ กฎหมายว่าด ้วยการอนุญาตทีจ
ดังกล่าวให ้กําหนดรายชอ
่ ะให ้อยูภ
่ ายใต ้การดําเนินการของศูนย์รับคําขอ
อนุ ญาตในการดํ าเนินการเกีย
่ วกับการรั บคํ า ขอ จะกํ าหนดในพระราชกฤษฎีกาให ้ผู ้ยืน
่ คํ าขอ ยื่นคํ าขอ
ื่ อิเล็กทรอนิกสก
์ ็ได ้”
ผ่านทางสอ
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ผลภายหล ังการจ ัดตงศู
ั้ นย์ร ับคาขออนุญาต
มาตรา 15 “เมือ
่ มีการจัดตัง้ ศูนย์รับคําขออนุญาตตามมาตรา 14 แล ้ว ให ้ดําเนินการและมีผลดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีทก
ี่ ฎหมายว่าด ้วยการอนุญาตหรือกฎทีอ
่ อกตามกฎหมายดังกล่าวกําหนดให ้
ต ้องยืน
่ คําขอ หรือสง่ เอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมใด ณ สถานทีใ่ ด ถ ้าได ้มีการยืน
่ คําขอ
หรือสง่ เอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับคําขออนุญาตแล ้ว ให ้ถือว่าได ้มีการยืน
่ คําขอ
หรือสง่ เอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายว่าด ้วยการอนุญาตนัน
้ แล ้ว
(2) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอืน
่ ใดทีศ
่ น
ู ย์รับคําขออนุญาตได ้รับไว ้ตาม (1)
ให ้ศูนย์รับคําขออนุญาตนํ าสง่ คลังเป็ นรายได ้แผ่นดินในนามของหน่วยงานของผู ้อนุญาต
หรือสง่ ให ้องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ แล ้วแต่กรณี และแจ ้งให ้หน่วยงานของผู ้อนุญาตทราบ
ิ ธิหก
(3) ในกรณีทห
ี่ น่วยงานของผู ้อนุญาตมีสท
ั ค่าใชจ่้ ายจากเงินทีจ
่ ะต ้องนํ าสง่ คลัง
ให ้ศูนย์รับคําขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและสง่ มอบเงินทีห
่ ก
ั ไว ้นัน
้ ให ้แก่หน่วยงานของผู ้อนุญาต
ิ ธิหก
โดยให ้ศูนย์รับคําขออนุญาตมีสท
ั ค่าใชจ่้ ายของศูนย์รับคําขออนุญาตตามอัตราทีจ
่ ะได ้ตกลงกับ
หน่วยงานของผู ้อนุญาต
(4) ระยะเวลาตามมาตรา 10 ให ้นับแต่วน
ั ทีศ
่ น
ู ย์รับคําขออนุญาตสง่ เรือ
่ งให ้ผู ้อนุญาต
้ าสามวันทําการและให ้นํ ามาตรา 10 วรรคส ี่
โดยศูนย์รับคําขออนุญาตจะต ้องสง่ เรือ
่ งให ้ผู ้อนุญาตไม่ชากว่
มาใชบั้ งคับโดยอนุโลม
(5) ให ้เป็ นหน ้าทีข
่ องผู ้อนุญาตทีจ ้อต ้องสง่ คูม
่ อ
ื สําหรับประชาชนตามมาตรา 7 ทีถ
่ ก
ู ต ้อง
ี้ จงแก่
และเป็ นปั จจุบันให ้ศูนย์รับคําขออนุญาตตามจํานวนทีจ
่ ําเป็ น และดําเนินการให ้มีการฝึ กอบรมหรือชแ
เจ ้าหน ้าทีข
่ องศูนย์รับคําขออนุญาต เพือ
่ ให ้เกิดความชาํ นาญในการปฏิบัตด
ิ ้วย
(6) ให ้เป็ นหน ้าทีข
่ องเจ ้าหน ้าทีข
่ องศูนย์รับคําขออนุญาตทีจ
่ ะต ้องดําเนินการตามมาตรา 8
่ เดียวกับพนักงานเจ ้าหน ้าทีต
และต ้องรับผิดชอบในฐานะเชน
่ ามทีบ
่ ญ
ั ญัตไิ ว ้ในมาตรา 8

40

หน้าที่ของศูนย์รับคาขออนุญาต
มาตรา 16 “ให ้ศูนย์รับคําขออนุญาตมีหน ้าทีด
่ ังต่อไปนี้
(1) รับคําขอและค่าธรรมเนียม รวมตลอดทัง้ คําอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด ้วยการอนุญาต
ี้ จง และแนะนํ าผู ้ยืน
(2) ให ้ข ้อมูล ชแ
่ คําขอหรือประชาชนให ้ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร
และเงือ
่ นไขในการขออนุญาต รวมตลอดทัง้ ความจําเป็ นในการยืน
่ คําขออืน
่ ใดทีจ
่ ําเป็ นต ้องดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด ้วยการอนุญาตทัง้ ปวง ในการประกอบกิจการหรือดําเนินการอย่างหนึง่ อย่างใด
(3) สง่ คําขอ หรือคําอุทธรณ์ ทีไ่ ด ้รับจากผู ้ยืน
่ คําขอหรือผู ้ยืน
่ คําอุทธรณ์พร ้อมทัง้ เอกสาร
หรือหลักฐานทีเ่ กีย
่ วข ้องให ้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าว
เพือ
่ ดําเนินการให ้ถูกต ้องภายในระยะเวลาทีก
่ ําหนดตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ และคูม
่ อ
ื สําหรับประชาชน
ิ ธิในการอุทธรณ์
ตามมาตรา 7 หรือตามกฎหมายทีใ่ ห ้สท
(4) ในกรณีทเี่ ห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธก
ี ารในการยืน
่ คําขอ มีรายละเอียดหรือกําหนดให ้
ต ้องสง่ เอกสารทีไ่ ม่จําเป็ น หรือเป็ นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน ให ้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
เพือ
่ สงั่ การให ้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องดําเนินการปรับปรุงแก ้ไขให ้เหมาะสมยิง่ ขึน
้

(5) รวบรวมปั ญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของศูนย์รับคําขออนุญาต
เพือ
่ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพือ
่ รายงานต่อคณะรัฐมนตรีพจ
ิ ารณาสงั่ การให ้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย
่ วข ้องดําเนินการปรับปรุงแก ้ไขให ้เหมาะสมต่อไป
(6) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขัน
้ ตอน ระยะเวลา เกีย
่ วกับ
การอนุญาตต่าง ๆ รวมถึงข ้อเสนอในการออกกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกําหนดหลักเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วกับ
การอนุญาตเพือ
่ ให ้ประชาชนได ้รับความสะดวกมากขึน
้
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การดาเนินการ
1. สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ได ้ดํ า เนิน โครงการศ ึก ษาแนวทางการจั ด ตั ง้ และรู ป แบบการดํ า เนิ น งานของ
ึ ษาเกีย
ศูนย์รับคําขออนุญาต โดยศก
่ วกับ
(1) แนวทางการจัดตัง้ และโครงสร ้างภายในศูนย์รับคําขออนุญาต
(2) การออกแบบแนวทาง ขั ้น ตอน รู ป แบบการให บ
้ ริก ารของศู น ย์รั บ คํ า ขออนุ ญ าตในรู ป แบบ
ื่ มโยงหลายหน่วยงาน
งานบริการเบ็ดเสร็จและงานบริการทีเ่ ชอ
โดยงานบริก ารที่สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. จะพิจ ารณาคั ด เลือ กนั ้น ต ้องเป็ นงานบริก ารที่ม ีค วามสํ า คั ญ
ต่ อ เศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ มีป ระชาชนมาขอรั บ บริก ารจํ า นวนมากโดยดู จ ากปริม าณคํ า ขอ
และมีการรับประกันระยะเวลาแล ้วเสร็จ ซงึ่ ในระยะแรกได ้คัดเลือกงานบริการจํานวน 2 งานบริการ ได ้แก่

➢การประกอบธุรกิจร้านอาหาร เนื่องจากเป็ นธุรกิจทีม
่ อ
ี ัตราการขยายตัวของมูลค่าทางการตลาด
จากค่าใชจ่้ ายในการบริโภคอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ทีย
่ ังมีแนวโน ้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็ นธุรกิจ
ทีม
่ ก
ี ารจดทะเบีย นจั ดตัง้ นิตบ
ิ ุคคลใหม่สูงสุดเป็ นอันดับ 5 ในปี พ.ศ. 2559 ผู ้ประกอบการธุร กิจ
ร ้านอาหารมีการปรับกลยุทธ์ให ้สอดคล ้องกับพฤติกรรมของผู ้บริโภคทัง้ ในด ้านความสนใจในเรือ
่ ง
สุขภาพและการประหยัดค่าใชจ่้ าย อีกทัง้ ธุรกิจนีย
้ ังเป็ นธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการใชช้ วี ต
ิ ประจําวันของ
ประชาชนทั่วไปทัง้ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
➢การประกอบธุรกิจค้าปลีก เนือ
่ งจากเป็ นธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข ้องกับหน่วยงานภาครัฐทัง้ ในสว่ นกลางและ
สว่ นท ้องถิน
่ หลายหน่วยงาน
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การดาเนินการ
ซ ึ่ง ในการศ ึก ษาธุ ร กิจ ดั ง กล่ า วนั ้ น สํ า นั กงาน ก.พ.ร. ได ร้ ่ ว มกั บ หน่ ว ยงานเจ า้ ของใบอนุ ญ าต
ึ ษาเกีย
และสํานั กงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเ์ พือ
่ ศก
่ วกับขัน
้ ตอนหรือกระบวนการออกใบอนุญาต กฎหมาย
ที่อ าจเป็ นปั ญหาอุ ป สรรคในการปฏิบั ต งิ านร่ ว มกั น และด ้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยวางแผนให ้
ระบบการดําเนินงานของศูนย์รับคําขออนุญาตเป็ นระบบเดียวกันกับระบบอํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) มีแนวทางการดําเนินการทัง้ ในรูปแบบการยืน
่ คําขอ
ด ้วยตนเอง ณ ศู น ย์รั บ คํ า ขออนุ ญ าตและการยื่น คํ า ขอทางออนไลน์ รวมถึง แนวคิด ในการวางระบบ
การปฏิบั ต ิง านของศู น ย์ รั บ คํ า ขออนุ ญ าตในการรั บ -ส่ ง เอกสารแบบ Paper และ Paperless โดยมี
ึ ษา ดังนี้
รายละเอียดของการศก

43

(1) ภาพรวมการให้บริการของศูนย์ร ับคาขออนุญาต

ยื่นที่ศูนย์รับคาขออนุญาต

ยื่นคาขอผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

ยื่นคาขอผ่านระบบด้วยตนเอง

ยื่นทาง online
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(2) การออกแบบรูปแบบการให้บริการของศูนย์ร ับคาขออนุญาต ดาเนินการทงในรู
ั้
ปแบบ
การยืน
่ คาขอด้วยตนเอง ณ ศูนย์ร ับคาขออนุญาต และยืน
่ คาขอทางออนไลน์

ยื่นทาง online

ยื่นที่ศูนย์ฯ
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(3) การออกแบบรูปแบบการให้บริการของศูนย์ร ับคาขออนุญาต ดาเนินการทงในรู
ั้
ปแบบ
การยืน
่ คาขอด้วยตนเอง ณ ศูนย์ร ับคาขออนุญาต และยืน
่ คาขอทางออนไลน์

(เมื่อ พรฎ. มีผลใช้บังคับ)
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ต ัวอย่างธุรกิจค้าปลีก
ื้
• ร้านสะดวกซอ
• ร้านโชว์หว
่ ย
ธุรกิจขายตรง

่ วีดท
ร้านขาย/ให้เชา
ิ ัศน์

ธุรกิจผลิตและขายเครือ
่ งสาอาง

ิ ค้าออนไลน์ (ตลาดแบบตรง)
ร้านขายสน

ั เชน
่ นก ไก่ เป็ด ห่าน
ร้านขายสตว์
ไข่สาหร ับทาพ ันธุ ์

ิ ค้าเกษตร
• ร้านสน
• ร้านขายเมล็ดพ ันธ์พช
ื
• ร้านขายปุ๋ย

ั
้ สตว์
ร้านขายเนือ
่ โค กระบือ แพะ
เชน
แกะ หมู

ั
ร้านขายอาหารสตว์
ร้านขายข้าวสาร

ร้านขายบุหรี่
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(4) ใบอนุญาตและหน่วยงานผูอ
้ อกใบอนุญาตทีเ่ กีย
่ วข้องก ับ
การประกอบธุรกิจร้านอาหารและการประกอบธุรกิจค้าปลีก
ใบอนุญาต

หน่วยงาน

การเริม
่ ต้นธุรกิจ
(1) การจดทะเบียนภาษีมล
ู ค่าเพิม
่
(2) การขึน
้ ทะเบียนนายจ ้าง
(3) การขึน
้ ทะเบียนลูกจ ้าง

กรมสรรพากร
สํานักงานประกันสังคม

การขอติดตงสาธารณู
ั้
ปโภค
(4) การขอติดตัง้ โทรศัพท์ / อินเทอร์เน็ ค

TOT

(5) การขอติดตัง้ ไฟฟ้ า

การไฟฟ้ านครหลวง/การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค

(6) การขอติดตัง้ นํ้ าประปา

การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมภ
ิ าค

การดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจร้านอาหาร
(7) การแจ ้งจัดตัง้ สถานทีจ
่ ําหน่ายหรือสะสมอาหาร (พืน
้ ทีน
่ ้อยกว่า 200 ตารางเมตร)
(8) การขอใบอนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ
่ ําหน่ายหรือสะสมอาหาร (พืน
้ ทีม
่ ากกว่าหรือเท่ากับ 200 ตารางเมตร)
(9) การขอใบอนุญาตการประกอบกิจการทีอ
่ าจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
(10) การขออนุญาตจําหน่ายสินค ้าในทีห
่ รือทางสาธารณะ

หน่วยงานส่วนท ้องถิน
่ :
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ฝ่ ายสิง่ แวดล ้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กรุงเทพฯ

(11) การขอใบอนุญาตขายสุรา

กรมสรรพสามิต

(12) การขอใบอนุญาตจัดตัง้ สถานบริการ

กองบัญชาการตํารวจนครบาล
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

การดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจค้าปลีก
(13) การขอใบอนุญาตขายยาสูบ

กรมสรรพสามิต

(14) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให ้เช่า แลกเปลีย
่ น หรือจําหน่ายภาพยนตร์และวีดท
ิ ศ
ั น์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

(15) การขอใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุค
์ วบคุม
(16) การขอใบอนุญาตขายปุ๋ ย

กรมวิชาการเกษตร

(17) การขอใบอนุญาตค ้าสัตว์หรือซากสัตว์
(18) การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

ั ว์
กรมปศุสต

(19) การขอจดแจ ้งรายละเอียดการผลิตเพือ
่ ขายหรือนํ าเข ้าเพือ
่ ขายเครือ
่ งสําอางควบคุม

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(20) การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
(21) การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง

สํานักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค
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(5) แผนการกาหนดใบอนุญาตทีจ
่ ะให้บริการเพิม
่ เติม

(ภายใน 180 ว ันน ับแต่ว ันทีพ
่ ระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

มกราคม 2561

้ ังค ับ
พ.ร.ฎ.ฯ มีผลใชบ
ปี ที่ 1

21 ใบอนุญาต
เริม
่ ต้นธุรกิจ
้ าธารณู ปโภค
ขอใชส

116 ใบอนุญาต
ต ัวอย่างการขออนุญาตสาหร ับ
ผูป
้ ระกอบการรายใหม่
ร้านสปา

ปี ที่ 2

150 ใบอนุญาต
ต ัวอย่างการขออนุญาตสาหร ับ
ผูป
้ ระกอบการรายใหม่
การค้าระหว่างประเทศ

ผลิต/จาหน่ายอาหาร
ทะเลแปรรูป
ผลิต/จาหน่ายอาหาร
เพือ
่ สุขภาพ

ร้านอาหาร

ร้านค้าปลีก

ผลิต/จาหน่าย
เครือ
่ งมือแพทย์

เครือ
่ งจ ักร/ว ัตถุดบ
ิ

ั นา้
ประมง/สตว์

นา้ ตาลทราย

ยาฆ่าแมลง

ยานยนต์

สินค้าอิเล็ กทรอนิกส์

ขออนุญาตก่อสร้าง
จ้างงาน
่ เสริม
ขอร ับการสง
การลงทุน
ิ
ขอคุม
้ ครองทร ัพย์สน
ทางปัญญา
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การดาเนินการ (ต่อ)
ี้ จงแนวทางและรูปแบบการจั ดตัง้ ศูนย์รับคํ าขออนุ ญาต โดยเชญ
ิ ผู ้แทนหน่ วยงาน
2. สํานั กงาน ก.พ.ร. ได ้จั ดประชุมชแ
ที่เ กี่ย วข ้องซ งึ่ มีห น า้ ที่เ กี่ย วกั บ การออกใบอนุ ญ าตประกอบธุร กิจ ร ้านอาหารและธุร กิจ ค ้าปลีก ทั ง้ ในด ้านขั น
้ ตอนการ
ิ ธิภาพงานบริการภาครัฐ
ออกใบอนุญาต ด ้านกฎหมาย และด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ คณะทํางานสง่ เสริมประสท
ี้ จงและระดมความคิดเห็นในประเด็น ดังนี้
คณะทํางานที่ 1 (พัฒนาศูนย์รับคําขออนุญาต) มาร่วมรับฟั งการชแ
(1) แนวทางและรู ป แบบการให ้บริก ารของศู น ย์รั บ คํ า ขออนุ ญ าตทั ้ง ในด า้ นขั ้น ตอนการอนุ ญ าต ด า้ นกฎหมาย
และด ้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ขัน
้ ตอนการออกใบอนุ ญาตของหน่ วยงาน กรณีธุรกิจร ้านอาหารและธุรกิจค ้าปลีก ซงึ่ จะทดลองนํ าร่องให ้บริการ
ในระยะแรกก่อนทีจ
่ ะพัฒนาขยายไปยังธุรกิจอืน
่ ๆ ต่อไป
(3) การตอบแบบสํ า รวจข ้อมู ล การออกใบอนุ ญ าตของหน่ ว ยงานทั ้ง ในด ้านขั น
้ ตอนการอนุ ญ าต ด ้านกฎหมาย
และด ้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั ง้ นี้ สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ได ้นํ า ประเด็ น ความคิด เห็ น จากที่ป ระชุม และข ้อมูล ที่ไ ด ้รั บ จากแบบสํ า รวจไปประมวลผล
ื่ มโยงการให ้บริการของแต่ละหน่ วยงานเกีย
พร ้อมทัง้ นํ าไปหารือรายละเอียดแนวทางการเชอ
่ วข ้อง ซงึ่ สํานั กงาน ก.พ.ร.
์ ย่า งต่อ เนื่ อ ง เกีย
ได ้หารือ ร่ว มกับ หน่ ว ยงานเจ ้าของใบอนุ ญ าต และสํ า นั ก งานรั ฐ บาลอิเ ล็ ก ทรอนิก ส อ
่ วกับ ขั น
้ ตอนหรือ
กระบวนการออกใบอนุ ญ าต ด ้านกฎหมายที่อ าจเป็ นปั ญหาอุ ป สรรคในการปฏิบั ต งิ านร่ ว มกั น และด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยวางแผนให ้ระบบการดําเนินงานของศูนย์รับคําขออนุญาตเป็ นระบบเดียวกันกับระบบอํานวยความสะดว ก
ในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)
ึ ษาแนวทางการจัดตัง้ และรูปแบบการดําเนินงานของศูนย์รับคําขออนุญาต
หลังจากนั น
้ จึงได ้จัดทํารายงานผลการศก
ฉบับ สมบูร ณ์ ประกอบด ้วย รูป แบบการให ้บริก าร การให ้บริก ารในรูป แบบไร ้กระดาษ และรูป แบบกระดาษ รวมถึง ส งิ่ ที่
สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ควรเตรีย มการสํ า หรั บ การจั ด ตั ง้ ศูน ย์รั บ คํ า ขออนุ ญ าต ได ้แก่ สถานที่ งบประมาณ บุค ลากร หน า้ ที่
ั พันธ์ เป็ นต ้น ซงึ่ นํ าไปสูก
่ ารจัดทําร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ศูนย์รับคําขออนุญาต พ.ศ. ....
ความรับผิดชอบ การประชาสม
ึ ษาดังกล่าว
และแนวทางการจัดตัง้ ศูนย์รับคําขออนุญาตตามกรอบแนวคิดจากผลการศก
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แนวทางการจ ัดตงศู
ั้ นย์ร ับคาขออนุญาต
การยกร่างพระราชกฤษฎีกาจ ัดตงศู
ั้ นย์ร ับคาขออนุญาต พ.ศ. ....
สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ศูนย์รับคําขออนุญาต พ.ศ. .... ได ้ ดังนี้
(1) จั ด ตั ้ง ศู น ย์ รั บ คํ า ขออนุ ญ าตขึ้น เป็ นส่ ว นราชการในสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ต ามมาตรา 18 วรรคส ี ่ แห่ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซงึ่ แก ้ไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริห ารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ขึน
้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรีและให ้มีผู ้อํานวยการศูนย์รับคําขออนุ ญาตซงึ่ มีฐานะเป็ นอธิบดี
เป็ นผู ้บังคับบัญชาข ้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัตริ าชการของศูนย์รับคําขออนุญาต (มาตรา 3 วรรคหนึง่ )
(2) การตั ง้ สาขาและการแบ่ง ส่ว นราชการในศูน ย์รั บ คํ า ขออนุ ญ าตให ้เป็ นไปตามที่ค ณะกรรมการพั ฒ นาระบบ
ราชการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 3 วรรคสอง)
ื่ มโยงข ้อมูล รวมทัง้ ให ้ศูนย์
(3) เพิม
่ หน ้าทีใ่ ห ้ศูนย์รับคํ าขออนุ ญาตประสานงานกับหน่ วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ เชอ
ิ ธิเ์ รียกเก็บค่าบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมได ้ (มาตรา 3 วรรคสาม)
รับคําขออนุญาตมีสท
ื่ กฎหมายทีอ
ี นบท ้าย
(4) รายชอ
่ ยูภ
่ ายใต ้การดําเนินการของศูนย์รับคําขออนุญาตให ้เป็ นไปตามทีก
่ ําหนดในบัญชแ
พระราชกฤษฎีกา โดยผู ้ยืน
่ คําขออาจยืน
่ คําขอทีศ
่ น
ู ย์รับคําขออนุญาตได ้ตามประเภทการอนุญาตทีศ
่ น
ู ย์รั บคําขออนุญาต
ื่ กฎหมายทีก
ี นบท ้ายได ้มาจากการสํารวจความพร ้อมเพือ
กําหนด (มาตรา 4) ซงึ่ รายชอ
่ ําหนดในบัญชแ
่ จัดทํ าแผนแม่บท
Doing Business Portal ในโครงการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business
ื่ กฎหมายตามบัญชแ
ี นบ
Portal) และหน่วยงานผู ้อนุญาตมีความพร ้อมในการดําเนินการในเรือ
่ งดังกล่าวแล ้ว โดยมีรายชอ
ท ้ายจํานวน 75 ฉบับ ครอบคลุมงานบริการจํานวน 375 งาน ของ 44 หน่วยงาน
ิ วันนั บแต่วันทีพ
(5) กําหนดให ้ศูนย์รับคําขออนุญาตเปิ ดบริการรับคําขอจากประชาชนภายในหนึง่ ร ้อยแปดสบ
่ ระราช
กฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 5)
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ข้อจาก ัดในการยกร่าง พ.ร.ฎ. จ ัดตงศู
ั้ นย์ร ับคาขออนุญาต

1. ศูนย์รับคําขออนุญาตมีหน ้าทีเ่ พียงรับและสง่ ต่อคําขอ (มาตรา 15, 16)
2. ศูนย์รับคําขออนุญาตไม่สามารถรับมอบอํานาจได ้ เพราะต ้องสง่ คําขอให ้ผู ้อนุญาต
พิจารณา (มาตรา 15 (4))
3. การจัด ตั ง้ สาขาของศูน ย์รับ คํ า ขออนุ ญ าต ไม่ส ามารถมอบให ้ศูน ย์ดํา ร งธรรม
เป็ นสาขาของศูนย์รับคําขออนุญาตได ้ ดังนั น
้ จะต ้องจัดตัง้ สาขาของศูนย์รับคําขอ
อนุญาต เพราะเป็ นหน ้าทีข
่ องศูนย์รับคําขออนุญาตทีต
่ ้องดําเนินการเอง (มาตรา 14,
15, 16)

4. การเพิ่ม รายช ื่อ กฎหมายตามบั ญ ช ีแ นบท ้ายจะต ้องแก ้ไขพระราชกฤษฎีก าฯ
(มาตรา 14 วรรคสาม)
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แผนการจ ัดตงศู
ั้ นย์ร ับคาขออนุญาต : สถานทีต
่ งของศู
ั้
นย์ร ับคาขออนุญาต

 เตรียมความพร ้อม

ของระบบและบุคลากร
ของศูนย์รับคําขออนุญาตก่อน
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ศูนย์
รับคําขออนุญาตจะมีผลใช ้
บังคับ
 ทดลองเปิ ดศูนย์รับคําขออนุญาต
ในเดือนมกราคม 2561

สถานที่ : ตงที
ั้ เ่ ซ็นทร ัลเวิลด
์

ระยะทีห
่ นึง่
ภายใน 180 ว ัน
้ ังค ับ
น ับแต่ พ.ร.ฎ.มีผลใชบ

ระยะทีส
่ อง
มกราคม 2561
้ น
 ใชพื
้ ทีข
่ องศูนย์อํานวย

ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ
ั ้ 1 ของ
ทีต
่ งั ้ อยู่ บริเวณชน
อาคารสํานักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
(สํานักงาน ก.พ. (เดิม))

ระยะทีส
่ าม

ภายใน 1 ปี
น ับแต่ดาเนินการระยะที่ 2

สถานที่ : ตงสาขาประจ
ั้
ากระทรวง
ตงสาขาประจ
ั้
าจ ังหว ัด
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ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น

1. การเชื่อมโยงระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
กับระบบ Doing Business Portal
2. การบริหารจัดการระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ Doing Business Portal
3. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจากัด ในการเชื่อมโยงระบบการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานกับระบบ Doing Business Portal
4. ข้อเสนอแนะแนวทางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ Doing Business Portal
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หากท่านมีคาถามเกี่ยวกับแบบสอบถาม
กรุณาติดต่อ:

หากท่านมีคาถามหรื อข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
กรุณาติดต่อ:

ปูรณ์ มโนมัยพิบลู ย์

นิชา สาทรกิจ (สานักงาน ก.พ.ร.)
หรื อ

ปรเมศร์ รังสิพล

กัญจนี วงศ์ ร่ ุ งโรจน์ กิจ

เพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล
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