สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

แผนการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)
๑. ที่มา
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการ
ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ เพื่อดาเนินการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร
(Doing Business Portal) ให้ แก่ภ าคเอกชนและประชาชน โดยที่จะส่ งผลต่อการจัดอันดับความยาก-ง่าย
ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก และทาให้สามารถอานวยความสะดวกได้อย่างเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร ณ จุ ดเดีย วแบบออนไลน์ โดยประชาชนและผู้ ประกอบการไม่จ าเป็นต้ องมาติด ต่อด้ว ยตนเอง
และมีการส่งข้อมูลให้ภาครัฐเพียงครั้งเดียวผ่านระบบออนไลน์ ที่สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่ว ยงาน
ภาครัฐได้อย่างมีมาตรฐานร่วมกัน รวมทั้งยังสามารถติ ดตามผลการพิจารณาอนุมัติอนุญาตผ่านระบบได้ตลอด
๒๔ ชั่วโมง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
(สพร.) โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานักงานประกันสังคม และกรมสวัส ดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ได้ร่วมกันพัฒ นาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการขอเริ่มต้นธุรกิจผ่ านระบบออนไลน์ และได้มีการขยาย
การดาเนินงานครอบคลุมไปถึงการขอใช้สาธารณูปโภค ทาให้ผู้ประกอบการสามารถกรอกแบบฟอร์มและยื่น
เอกสารหลักฐานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องไปติดต่อที่หน่วยงานด้วยตนเอง
ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับ สพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ภายใต้โครงการ
ยกระดับการพัฒนาการให้ บริ การภาครัฐ แก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)
ซึ่งเป็นระบบการให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และมั่ น คงปลอดภั ย มี ก ารเชื่ อ มโยงระบบฐานข้ อ มู ล และระบบการให้ บ ริ ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการ
ให้สามารถทาธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แ บบครบวงจร ยื่นที่เดียว แบบฟอร์มเดียว เอกสารชุด เดียว
และติ ด ตามได้ ทุ ก ใบอนุ ญ าต ที่ www.biz.govchannel.go.th โดยมี แ ผนการพั ฒ นาต้ น แบบระบบ
การให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ให้ครอบคลุม ๒๕ ประเภทธุรกิจดาวรุ่ง
แบ่ ง เป็ น ๓ ระยะ (แผนภาพที่ ๑) ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ใ บอนุ ญ าตที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารในเขตกรุ ง เทพมหานครแล้ ว
๑๐ ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านค้าปลีก ธุรกิจรีสอร์ตขนาดเล็ก ธุรกิจสปา ธุรกิจก่อสร้าง
และรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์ ธุรกิจซ่อมและขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจร้านกาแฟ และ
Co-working Space ธุรกิจฟิตเนส และธุรกิจคาร์แคร์ รวมจานวน ๔๐ ใบอนุญาต (รวมการขอใช้สาธารณูปโภค)

๒
โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะด าเนิ น การพั ฒ นาระบบเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารเพิ่ ม เติ ม
ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน ๑๕ ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจผลิตครีมบารุง เครื่องสาอาง น้าหอม ธุรกิจคลินิก
เสริมความงาม (แบบไม่ค้างคืน ) ธุรกิจการให้บริการสถานดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ/จัดหาผู้ดูแล ธุรกิจพลังงาน
ทดแทน และขายกระแสไฟฟ้าภาครัฐ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจให้คาปรึกษาด้านกฎหมายและบัญชี ธุรกิจ
การพัฒนาแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ ซื้อมา – ขายไป ธุรกิจเกษตรปลอดสารพิษ ธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจการศึกษา
ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ (ด้านเครื่องสาอาง) ธุรกิจ e-Commerce (ด้านเสื้อผ้า) ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร
ขนาดเล็ ก ธุร กิจ อุ ป กรณ์เครื่ องมือทางการแพทย์ และธุรกิจขนส่ ง Logistics รวมจานวน ๓๐ ใบอนุญาต
ครอบคลุมการขออนุญาตรายใหม่ การต่ออายุ การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง และการยกเลิก รวมถึงการพัฒนาระบบ
ให้สามารถเชื่อมโยงระบบการรับชาระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)

แผนภาพที่ ๑ แผนการดาเนินการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)
เพื่อให้บริการแบบเชื่อมโยงครบวงจรใน ๒๕ ประเภทธุรกิจที่สาคัญ

๒. การดาเนินการขยายผลการให้บริการในระดับภูมิภาค และท้องถิ่น
๒.๑ รูปแบบการให้บริการ กรณีขออนุญาตรายใหม่ การต่ออายุ การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง และ
การยกเลิก เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศนั้น แบ่งได้เป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบที่ ๑ หน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้ให้บริการทั่วประเทศ ในรูปแบบนี้ผู้รับบริการ
ที่ต้องการยื่นขออนุญาตใหม่ ต่ออายุ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง และยกเลิก จาเป็นต้องติดต่อหน่วยงานส่วนกลาง
ซึ่งโดยมากตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อติดต่อ หาข้อมูล ยื่นคาขอ ตลอดจนติดตามสถานะการดาเนินงาน
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลางสามารถให้บริการอนุมัติอนุญาตได้ทุกพื้นที่
ตัวอย่างใบอนุญาตที่มีการดาเนินงานในรูปแบบนี้ เช่น จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๓
รูปแบบที่ ๒ หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคหรือส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้บริการ ในรูปแบบนี้
ผู้รับบริการที่ต้องการยื่นขออนุญาตใหม่ ต่ออายุ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง และยกเลิก จาเป็นต้องติดต่อหน่วยงาน
ส่วนกลางในภูมิภาคหรือส่วนภูมิภาคเพื่อติดต่อ หาข้อมูล ยื่นคาขอ ตลอดจนติดตามสถานะการดาเนินงาน
โดยเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานสามารถให้ บ ริ ก ารอนุ มั ติ อ นุ ญ าตได้ เ ฉพา ะในเขตพื้ น ที่ ที่ มี อ านาจเท่ า นั้ น
ซึ่งใบอนุญาตที่มีการดาเนินงานในรูปแบบนี้ จะมีเงื่อนไข ขั้นตอนการดาเนินงาน แบบฟอร์มคาขอ และเอกสาร
ประกอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกับส่วนกลาง
ตัว อย่ างใบอนุ ญาตที่มีก ารดาเนิ นงานในรูป แบบนี้ เช่น ใบอนุญาตขายสุ รา ใบอนุญ าต
ขายยาสูบ ผู้รับบริการต้องยื่นคาขอต่อสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ณ แห่งที่สถานประกอบการตั้งอยู่
รูปแบบที่ ๓ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็น ผู้ใ ห้บริ การ ในรูปแบบนี้ผู้รับบริการที่ต้อ งการ
ยื่นขออนุญาตใหม่ ต่ออายุ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง และยกเลิก จาเป็นต้องติดต่อหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อติดต่อ หาข้อมูล ยื่นคาขอ ตลอดจน
ติดตามสถานะการดาเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสามารถให้บริการอนุมัติอนุญาตได้เฉพาะในเขตพื้นที่
ที่มีอานาจเท่านั้น ซึ่งใบอนุญาตที่มีการดาเนินงานในรูปแบบนี้อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอนการดาเนินงาน แบบฟอร์ม
คาขอ และเอกสารประกอบที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างใบอนุญาตที่มีการดาเนินงานในรูปแบบนี้ เช่น ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายหรือ
สะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ขยายผลการให้บริการผ่านระบบ Biz Portal นาร่อง
ไปยังส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นใน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดราชบุรี ในใบอนุญาตที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจค้าปลีก จานวน ๙ ใบอนุญาต ดังนี้
ใบอนุญาต
ส่วนราชการผู้ออกใบอนุญาต
๑. หนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง จั ด ตั้ ง สถานที่ จ าหน่ า ยหรื อ สะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาหาร (พื้นที่ร้านไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร)
๒. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายหรือสะสมอาหาร (พื้นที่ร้าน
เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร)
๓. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่
เกี่ยวกับการบริการ
๔. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่
เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่มฯ
๕. ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๖. ใบอนุญาตขายสุรา
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
๗. ใบอนุญาตขายยาสูบ
๘. ใบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๙. ใบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง

๔
ส าหรั บ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ มีแผนที่จะขยายผลการให้ บ ริก ารเพิ่ม เติ ม อี ก
๘ ประเภทธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ รี ส อร์ ต ขนาดเล็ ก ธุ ร กิ จ สปา ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งและรั บ เหมาก่ อ สร้ า ง ธุ ร กิ จ
สถานพยาบาลสั ตว์ ธุร กิจ ซ่อมและขายอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ ธุรกิจร้านกาแฟ และ Co-working Space
ธุรกิจฟิตเนส และธุรกิจคาร์แคร์ โดยมีรายชื่อใบอนุญาตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ใบอนุญาต
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ใบอนุ ญาตก่ อสร้ างอาคาร ดั ดแปลงอาคาร หรื อรื้ อถอน
อาคาร: กรณีพิเศษ
ใบอนุ ญาตก่ อสร้ างอาคาร ดั ดแปลงอาคาร หรื อรื้ อถอน
อาคาร: กรณีอาคารขนาดใหญ่ ยื่นที่สานักการโยธา
ใบอนุ ญาตก่ อสร้ างอาคาร ดั ดแปลงอาคาร หรื อรื้ อถอน
อาคาร: กรณีอื่น ๆ
ใบอนุ ญาตก่ อสร้ างอาคาร ดั ดแปลงอาคาร หรื อรื้ อถอน
อาคาร: กรณีอาคารขนาดใหญ่ ยื่นที่สานักงานเขต
ใบอนุญาตขายไพ่
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการ
ที่ เ กี่ ย วกั บ ปิ โ ตรเลี ย ม ปิ โ ตรเคมี ถ่ า นหิ น ถ่ า นโค้ ก และ
สารเคมีต่าง ๆ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ:
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ:
กิจการอื่น ๆ
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ:
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ใบอนุ ญ าตให้ ค้ า /ให้ ค้ า เพื่ อ การซ่ อ มแซมซึ่ ง เครื่ อ งวิ ท ยุ
คมนาคม
หนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์
ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์

ส่วนราชการผู้ออกใบอนุญาต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ทาการปกครองอาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สานักงาน กสทช. ภาค
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด

ทั้ ง นี้ รู ป แบบการขยายผลเพื่ อ ให้ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้ ใ นระดั บ ภู มิ ภ าคและท้ อ งถิ่ น
จะดาเนินการปรับปรุงระบบ Biz Portal ให้รองรับขั้นตอนการดาเนินการในแต่ละใบอนุญาต เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ใช้ระบบ Biz Portal ในการพิจารณาคาขอและติดตามสถานะการดาเนินงาน โดยจะครอบคลุมการขออนุญาต
รายใหม่ การต่ออายุ การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง และการยกเลิก รวมถึงการพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบการรับชาระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)

๕
๒.๒ แนวทางการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงาน แบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอนหลัก โดยแต่ละขั้นตอน
จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนี้ (แผนภาพที่ ๒)

แผนภาพที่ ๒ แนวทางการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงาน

๒.๓ แผนการดาเนินงาน และกาหนดการในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
แผนที่กาหนดและระบบที่พัฒนาร่วมกับหน่วยงานสามารถใช้งานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ครบถ้วน สานักงาน ก.พ.ร. จึงกาหนดกรอบระยะเวลาการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
๑) การสารวจขั้นตอนการออกใบอนุญาตที่มีอยู่ปัจจุบัน พร้อมนาเสนอการออกแบบ
ใบอนุญาตทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ เพื่อยื น ยันความถูกต้องของต้น แบบแบบฟอร์ มอิ เล็ กทรอนิ กส์ เสมื อ นจริ ง
รายละเอียดชื่อฟิวด์ต่าง ๆ รายการเอกสาร/หลักฐานแนบ และข้อจากัดของการให้บริการในแต่ละใบอนุญาต
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่อนุมัติอนุญาตของส่วนราชการในพื้นที่ ๒ จังหวัดนาร่อง
ช่วงเวลาดาเนินการ : ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
๒) หน่ ว ยงานทดสอบระบบต้ น แบบที่ ไ ด้ อ อกแบบและพั ฒ นาตามผลการส ารวจ
ความถูกต้อง และความเห็นของเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๑) โดยหน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่อนุมัติ
อนุญาตเข้าร่วมทดสอบการใช้งานเสมือนจริงบนระบบ Biz Portal และให้ความเห็น
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่อนุมัติอนุญาตของส่วนราชการในพื้นที่ ๒ จังหวัดนาร่อง
ช่วงเวลาดาเนินการ : ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
๓) อบรมและทดลองในสถานการณ์จาลอง (Simulation) เพื่ออบรมการใช้งานระบบ
Biz Portal ในการอนุมัติอนุญาตให้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทดสอบระบบแบบ Simulation
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่อนุมัติอนุญาตของส่วนราชการในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด
ช่วงเวลาดาเนินการ : ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
๔) ทดสอบการใช้งานจริงกับผู้ใช้บริการที่หน่วยงานแนะนา เป็นการทดสอบการใช้งานจริง
โดยหน่วยงานแนะนาผู้ใช้บริการให้ยื่นคาขอผ่านระบบ Biz Portal และให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่อนุมัติอนุญาต
พิจารณาคาขอผ่านระบบ Biz Portal

๖
ทั้งนี้ ระยะเวลาข้างต้น เป็นกรอบกาหนดการดาเนินงานภาพรวมของส่วนภูมิภ าคและ
ท้องถิ่น ซึ่งวันและเวลาที่จะดาเนินการของแต่ละใบอนุญาต สานักงาน ก.พ.ร. จะทาการนัดหมายกับหน่วยงาน
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินงานหลักในการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิ กส์
(Central Biz Box) ที่ได้รับมอบหมายต่อไป
๔. ระยะเวลาดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๒
๕. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ กองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ สานักงาน ก.พ.ร.
------------------------------------------------------------

๗

รายชื่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

สานักงานจังหวัด
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่/สาขา
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สานักงาน กสทช. ภาค
ที่ทาการปกครองอาเภอ
สานักงานเทศบาลเมือง
สานักงานเทศบาลนคร

