การบูรณาการศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อภาคธุรกิจ: ระบบ Biz Portal
พิธุวรรณ กิติคุณ
วิทยากรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สานักวิชาการ
ในการให้บริการภาครัฐ มักจะถูกพูดถึงว่าทาไมต้องติดต่อหลายหน่วยงานราชการเพื่อประกอบธุรกิจ
ทาไมต้องขอเอกสาร/ข้อมูล จ านวนมากทั้ งที่ เป็ นเอกสารที่ ภ าครัฐ มีอยู่แล้ ว เช่น หนังสื อรับรองนิ ติบุ คคล
ส าเนาบั ตรประชาชน ฯลฯ ท าไมถึงติดตามสถานะการด าเนิน การได้ยากและไม่รู้ว่าจะอนุ มัติเสร็จเมื่อ ใด
ทาไมดูแล้วไม่โปร่งใส ซึ่งล้วนเป็น คาถามที่เป็นเสมือนเสียงสะท้อนจากประชาชน/ผู้ประกอบการที่เริ่มต้น
ประกอบธุ ร กิ จ และจ าเป็ น ต้ อ งติ ด ต่ อ หลายหน่ ว ยงานราชการ * รวมถึ งต้ อ งใช้ เอกสารในการด าเนิ น การ
เป็นจานวนมาก ตลอดจนมีการดาเนินการหลายขั้นตอน อีกทั้งยังใช้ระยะเวลาพอสมควรกว่าจะดาเนินการ
จัดตั้งธุรกิจได้สาเร็จ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อประชาชน/ผู้ประกอบการที่ต้องการขอประกอบ
ธุร กิ จ ที่ ต้ อ งเสี ย เวลา ค่ าใช้ จ่ า ย และโอกาสในการแข่ งขั น แล้ ว ยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ อั น ดั บ ความยากง่า ย
ในการประกอบธุร กิ จ ** ในประเทศไทยที่ เป็ น ภาพสะท้ อนให้ เห็ นถึ งการบริห ารราชการของภาครั ฐไทยว่ า
มีส่วนสนับสนุ นหรือเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจมากน้อยเพียงใดในสถานการณ์ ปัจจุบันที่ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่หยุดนิ่ง
หรือการแข่งขันที่รุนแรงและความเชื่อมโยงกันของระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ซึง่ ทาให้ภาครัฐไทยต้องมีการปรับตัว
*

ตั ว อย่ า งเช่ น ประชาชน/ผู้ ป ระกอบการที่ ต้ อ งการเปิ ด ร้ า นค้ า ปลี ก จ าเป็ น ต้ อ งติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานราชการ
อย่างน้อย 11 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2) สานักงานประกันสังคม 3) กรมสรรพากร 4) การประปานคร
หลวง 5) การไฟฟ้านครหลวง 6) กทม./กรมโยธาธิการและผังเมือง 7) กรมสรรพสามิต 8) กรมปศุสัตว์ 9) กรมวิชาการเกษตร
10) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ 11) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
**
ธนาคารโลกได้ จั ด ท ารายงานผลการจั ด อั น ดั บ ความยากง่ ายในการประกอบธุ รกิ จตั้ งแต่ ปี 2547 เป็ น ต้ น มา
เพื่อประเมินระดับความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศ โดยธนาคารโลกได้พัฒนาดัชนีวัดระดับความยากง่าย
ในการประกอบธุร กิจ หรือ Ease of Doing Business Index ขึ้ น ซึ่ งดั ชนี ดั งกล่ าวจะพิ จ ารณาว่าขั้ น ตอนและระยะเวลา
การให้บริการ การอานวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย และกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของรัฐมีส่วนสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการดาเนินธุรกิจหรือไม่ โดยมุ่งเน้นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การประเมินดังกล่าววัดครอบคลุมกิจกรรม
พื้นฐานของวงจรธุรกิจ ตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจถึ งการปิดกิจการ 10 ด้าน ได้แก่ 1) การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ (Starting
a business) 2) การขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits) 3) การขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity)
4) การจดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น (Registering Property) 5) การขอสิ น เชื่ อ (Getting Credit) 6) การคุ้ ม ครองนั ก ลงทุ น
(Protecting Investors) 7) การค้ าประกั นระหว่ างประเทศ (Trading Across Boarders) 8) การบั งคั บใช้ สั ญญา (Enforcing Contracts)
9) การชาระภาษี (Paying Taxes) และ 10) การแก้ไขสภาวะล้มละลาย (Resolving Insolvency) โดยจัดเรียงเป็นประเด็น
พิจารณา 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) ขั้นตอนในการดาเนินการที่ง่าย (Easier) 2) ระยะเวลาในการดาเนินการที่รวดเร็ว (Faster)
3) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่ต่า (Cheaper) และ 4) กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เอื้อต่อการดาเนินการ (Smarter Regulations)
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เพื่อให้สามารถเผชิญกับความท้าทายและกระแสต่าง ๆ ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุน กากับดูแล และกาหนด
นโยบาย ภาครั ฐ ไทยจึ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน/ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการลงทุนจากภายนอกเพื่อเพิ่มความมั่น คง
ทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเมื่อการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ (Starting
a business) เป็นดัช นีหนึ่ งในการวัดระดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ภาครัฐจึงเล็งเห็นว่าควรเร่ง
ยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน/ผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และสามารถบูรณาการการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จได้อย่างแท้จริง โดยการริเริ่ม “ระบบ Biz
Portal” ผ่านช่องทางออนไลน์ (https://bizgovchannel.go.th/) ภายใต้สโลแกน “บริการฉับไว เว็บเดียวจบ
ครบทุกเรื่อง” เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน/ผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทยให้ทันต่ออัตราเร่งของการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ของประเทศ และยังเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
อันจะเป็นการยกระดับอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยขึ้นจากเดิม
ความเป็นมาของระบบ Biz Portal
เมื่ อวัน ที่ 10 พฤศจิ กายน 2558 คณะรัฐ มนตรีมี มติ รับ ทราบเรื่อ งการกาหนดแนวทางการจั ดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยคณะที่ 6 ยุทธศาสตร์
ด้านการปรั บ สมดุล และพั ฒ นาระบบบริ ห ารจัดการภาครัฐ ซึ่งมี รองนายกรัฐ มนตรี (นายวิษ ณุ เครืองาม)
เป็ น ประธาน ในแผนงานที่ (3) เรื่องการอานวยความสะดวกทางธุรกิจ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการพัฒ นา
ระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) เป็นเจ้าภาพหลัก ได้ให้ความสาคัญต่อการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการจัดอันดับความยากง่าย
ในการประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่งานบริการภาครัฐที่มีลาดับความสาคัญสูง และการปรับปรุงกระบวนงาน
ขั้นตอน ระยะเวลา แบบฟอร์ม เอกสารประกอบเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เพื่อลดภาระ
ติดต่อกับภาครัฐ รวมทั้งการบูรณาการข้ามหน่วยงานเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว (สานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.), ม.ป.ป., น. 2)
ดังนั้ น ภาครัฐโดยสานักงาน ก.พ.ร.* จึงร่วมกับสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(สรอ.) (ปั จ จุ บั น คื อ ส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (องค์ ก ารมหาชน) (สพร.))** กรมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค้ า

*

สานักงาน ก.พ.ร. ทาหน้าทีศ่ ึกษารูปแบบการให้บริการ จานวนขั้นตอน แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐาน รวมทั้งสารวจ
ความพร้อมและความต้องการของแต่ละหน่วยงาน โดยนามาออกแบบกรอบแนวทางการดาเนินงาน และแนวทางการปรับปรุง
แบบฟอร์มและกระบวนการ (Process Improvement)
**
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) (ปัจจุบันคือสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) (สพร.)) ท าหน้ าที่ อ อกแบบสถาปั ตยกรรม พั ฒ นา และให้ บ ริการระบบกลาง หรือ บริการนาร่องต่ าง ๆ รวมทั้ ง
ให้บริการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่าย GIN บริการ G - Cloud และให้คาปรึกษาด้านเทคนิค
ในการเชื่อมโยงข้อมูล การปรับปรุงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ส านั ก งานประกั น สั ง คม และกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน * เริ่ ม ต้ น โครงการระบบสารสนเทศ
เพื่ออานวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจของประชาชน/ผู้ประกอบการมีความง่าย
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น โดยได้เปิดตัวระบบ Biz Portal ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจแก่ประชาชน/ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ให้ทราบถึงระบบ Biz Portal ซึ่งจะเป็นระบบ
กลางในการติดต่อขอเริ่มต้น การประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยภาครัฐได้เปิดใช้งานระบบ Biz Portal
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน/ผู้ประกอบการในการเริ่มต้น
การประกอบธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ และภาครัฐยังคงดาเนินการพัฒนาระบบ Biz Portal อย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน (สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.), 2559)
ระบบ Biz Portal คืออะไร
ระบบ Biz Portal เป็นระบบกลางในการขอเริ่มต้นการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยประชาชน/
ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอเริ่มต้น การประกอบธุรกิจ โดยการกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสารหลักฐาน
ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ (https://bizgovchannel.go.th/) ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งไปติ ด ต่ อ
ที่หน่วยงานราชการด้วยตนเอง (ศักดิ์ เสกขุนทด, 2559, น. 26) หรืออาจกล่าวง่าย ๆ ได้ว่า ระบบ Biz Portal
เป็ น เสมื อ นการบู ร ณาการศู น ย์ ก ลางบริ ก ารภาครัฐ ผ่ านระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ภาคธุร กิ จ อย่ างแท้ จ ริ ง
เพราะเป็น การลดระยะเวลา ขั้นตอน แบบฟอร์ม และเอกสารหลักฐานที่ซ้าซ้อน ตลอดจนดาเนินการผ่าน
ระบบออนไลน์ได้อย่างครอบคลุม โดยมีสานักงาน ก.พ.ร. สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจคือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานักงานประกันสังคม และกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เป็นหน่วยงานที่ร่วมกันในการพัฒนาระบบ Biz Portal** ต่อไป เพื่ออานวยความสะดวก
ประชาชน/ผู้ประกอบการในการขอเริ่มต้นการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันและอนาคต

*

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานักงานประกันสังคม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทาหน้าที่พัฒนา ปรับปรุง
บริการ (ขั้นตอน แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐาน) และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงงาน
บริการระหว่างหน่วยงานผ่านระบบสารสนเทศกลาง
**
การพัฒนาระบบ Biz Portal ประกอบด้วย 1) License Digitization & Analytics การสร้างแพลตฟอร์มกลาง
เพื่อการอนุมัติอนุญาตทุกประเภทแบบออนไลน์ ซึ่งจะครอบคลุมใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจทุกประเภท โดยใช้แนวคิด
Single Form ที่ลดความซ้าซ้อนในการกรอกข้อมูล/ส่งเอกสาร และให้สามารถจัดเก็บและเชื่อมโยงใบอนุญาตข้ามหน่วยงาน
2) Digital Authentication การสร้างระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลและนิติบุคคลแบบออนไลน์ทดแทนการลงนาม
ในเอกสาร โดยใช้แนวคิด Digital ID เพื่อทาธุรกรรมกับภาครัฐและสถาบันการเงินได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องไปที่หน่วยงาน
3) Trade Digitization การยกระดับระบบกลางเพื่ออานวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศให้เป็นดิจิทัลโดยสมบูรณ์
โดยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการขอใบอนุ ญาตนาเข้าส่งออกสินค้า และเชื่อมโยงกับผู้รับบริการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น
ธนาคาร บริษัทขนส่ง บริษัทประกันภัย ฯลฯ 4) Digitization Commando การบุกสารวจ ออกแบบ พัฒนา และเชื่อมโยง
ระบบการทางานของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้เป็นดิจิทัลและเข้ามาเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มกลางแบบเชิงรุก
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เป้าหมายของระบบ Biz Portal
ภาครั ฐ ริ เ ริ่ ม ระบบ Biz Portal ขึ้ น โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชน/
ผู้ป ระกอบการในการเริ่มต้น ประกอบธุรกิจ ซึ่งระบบ Biz Portal จะนาไปสู่ การลดการยื่นเอกสารซ้าซ้อน
การลดการขอเอกสาร/หลั กฐานที่ออกโดยราชการ และการที่ ประชาชน/ผู้ ประกอบการจะสามารถเข้าถึง
บริ ก ารต่ าง ๆ ของภาครั ฐ ได้ จ ากจุ ดเดีย ว (One Stop Service) โดยผ่ านช่ องทางออนไลน์ ซึ่ งจะสามารถ
ขยายผลได้ครอบคลุมทั้งวงจรธุรกิจต่อไปในอนาคต
รูปแบบการให้บริการของระบบ Biz Portal
ภาครัฐแบ่งการให้บริการของระบบ Biz Portal ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. การให้ ข้ อ มู ล (information) ระบบ Biz Portal จะรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การขออนุ ญ าต
ตามคู่มือประชาชนที่ห น่ วยงานภาครัฐจั ดทาขึ้น นอกจากนี้ ระบบ Biz Portal ยังให้ ข้อมูล แบบบูรณาการ
จากผลการศึ ก ษาขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารแต่ ล ะใบอนุ ญ าตแบบเชื่ อ มโยงตั้ ง แต่ ต้ น จนจบ (end-to-end)
ตามประเภทธุรกิจแก่ประชาชน/ผู้ประกอบการ
2. การให้บริการ (Service) ระบบ Biz Portal จะให้บริการยื่นคาขออนุญาตแบบบูรณาการโดยใช้
แบบฟอร์มคาขออนุญาตแบบ Single Form ที่ประชาชน/ผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ซ้ากัน แค่เพียงครั้งเดียว
โดยระบบ Biz Portal จะส่งเอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เพียงชุดเดียวและสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูลใบอนุญาตระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้ โดยประชาชน/ผู้ประกอบการสามารถดาเนินการในการ
ให้บริการ แบ่งเป็น 7 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
1) สื บ หาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งานอนุ ญ าตที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งการด าเนิ น การผ่ า นเว็ บ ไซต์
หรือใช้ระบบ Smart Quiz ช่วยในการแนะนา
2) สมั ค รขอใช้บ ริ ก ารและยื น ยั น ตั ว ตนเพื่ อ รับ User Open ID ที่ อ อกให้ โดยส านั กงานพั ฒ นา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ส่วนนิติบุคคลสามารถสมัครขอใช้บริการและยืนยันตัวตนเพื่อรับ User Biz ID
ที่ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3) กรอกแบบค าขอในลั ก ษณะ Single Form และอั ป โหลดเอกสารประกอบเพี ย งชุ ด เดี ย ว
ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน/ผู้ประกอบการในการให้ข้อมูลซ้ากันเพียงครั้งเดียว
4) ส่ งค าขอและเอกสารประกอบผ่ านระบบอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งสามารถยื่ น ค าขอได้ ห ลายงาน
อนุญาตพร้อม ๆ กันในครั้งเดียว โดยใช้เอกสารประกอบเพียงชุดเดียว
5) ติดตามสถานะการดาเนินการคาขอบนระบบ Biz Portal
6) ช าระค่ า ธรรมเนี ย มที่ ห น่ ว ยงานด้ ว ยเงิ น สด หรื อ e-Payment (แล้ ว แต่ ก รณี ) หรื อ ช าระ
ค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารด้วยเงินสด หรือ e-Payment (แล้วแต่กรณี)
7) รับใบอนุญาตผ่านระบบ Biz Portal รับใบอนุญาตด้วยตนเองที่หน่วยงาน หรือรับใบอนุญาต
ทางไปรษณีย์ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ม.ป.ป.)
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ระบบ Biz Portal ในปัจจุบันและอนาคต
การที่ ภ าครั ฐ ได้ เริ่ ม ต้ น ระบบ Biz Portal ขึ้ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นและด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ในปัจจุบันประชาชน/
ผู้ประกอบการมีศูนย์กลางการบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อภาคธุรกิจ แบบครบวงจรที่ให้บริการ
ที่เดียวจบ ครบทุกเรื่อง เพี ย งกรอกแบบฟอร์มยื่นเอกสารหลักฐานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกที่ ทุ กเวลา
ทางเว็บไซต์ https://bizgovchannel.go.th/ โดยไม่จาเป็นต้องไปติดต่อทีห่ น่วยงานด้วยตนเอง
ในปัจจุบัน นอกจากระบบ Biz Portal จะให้บริการด้านการขอเริ่มต้นประกอบธุรกิจและด้านการขอ
สาธารณูปโภคแล้ว ระบบ Biz Portal ยังให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือและมั่นคงปลอดภัย และมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
และระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานภาครัฐ โดยครอบคลุมการขออนุญาตใหม่
การต่ออายุ การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง และการยกเลิก ใบอนุญาต ในจานวน 10 ประเภทธุรกิจ* 40 ใบอนุญาต
และได้ขยายการให้ บ ริก ารการขออนุ ญ าตประกอบธุรกิจร้านค้าปลี ก และธุรกิจ ร้านอาหารและเครื่องดื่ ม
ที่ยื่นคาขอผ่านระบบ Biz Portal จานวน 9 ใบอนุญาต สู่จังหวัดนาร่อง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
และจั ง หวั ด ราชบุ รี นอกจากนี้ ภายในปี 2562 ภาครั ฐ จะขยายการให้ บ ริ ก ารระบบ Biz Portal ในอี ก
15 ประเภทธุรกิจ** 30 ใบอนุญาต
สาหรับ ในอนาคต ภาครัฐ จะดาเนิ นการยกระดับการให้ บริการ Biz Portal เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในการใช้งาน โดยความร่วมมือระหว่างสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) บริษัท
เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี จากัด (NDID) ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ในการพัฒนาระบบยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัลด้วย Biometric Comparison*** หรือ Face Recognition**** มาใช้ เพื่อให้การบริการภาครัฐ
ออนไลน์เป็นมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
*

ปัจจุบัน ภาครัฐได้ดาเนินการระบบ Biz Portal ครอบคลุมจานวน 10 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจร้านค้าปลีก
2) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม 3) ธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็ก 4) ธุรกิจคาร์แคร์ 5) ธุรกิจก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง 6) ธุรกิจสปา
7) ธุ ร กิ จ ซ่ อ มและขายอุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ 8) ธุ ร กิ จ ฟิ ต เนส 9) ธุ รกิ จ สถานพยาบาลสั ต ว์ และ 10) ธุ ร กิ จ ร้า นกาแฟ
และ Co-Working Space
**
ภายในปี 2562 ภาครัฐจะขยายการให้บริการระบบ Biz Portal ให้ครอบคลุมจานวน 15 ประเภทธุรกิจ ได้แก่
1) ธุรกิจผลิตครีมบารุง เครื่องสาอาง น้าหอม 2) ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม (แบบไม่ค้างคืน) 3) ธุรกิจการให้บริการสถานดูแล
ผู้ป่ วย ผู้สูงอายุ/จัดหาผู้ดู แล 4) ธุรกิจพลังงานทดแทนและขายกระแสไฟฟ้ าภาครัฐ 5) ธุรกิจการท่ องเที่ย ว 6) ธุรกิจให้
คาปรึกษาด้านกฎหมายและบัญชี 7) ธุรกิจการพั ฒนาแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ ซื้ อมา–ขายไป 8) ธุรกิจเกษตรปลอดสารพิษ
9) ธุ รกิ จ ทางการเงิน 10) ธุร กิ จการศึ ก ษา 11) ธุ รกิ จ ขายสิ น ค้ าออนไลน์ (ด้ านเครื่อ งส าอาง) 12) ธุร กิ จ e-Commerce
(ด้านเสื้อผ้า) 13) ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรขนาดเล็ก 14) ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และ 15) ธุรกิจขนส่ง Logistics
***
Biometric Comparison คื อ การน าข้ อ มู ล ทางชี ว ภาพไม่ ว่ า จะเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะทางกายภาพ เช่ น
ลายนิ้ ว มื อ ม่ า นตา ฝ่ า มื อ ดี เอ็ น เอ เป็ น ต้ น หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะทางพฤติ ก รรม เช่ น เสี ย ง ลายเซ็ น เป็ น ต้ น มาใช้
ในการตรวจสอบสิทธิหรือการแสดงตน
****
Face Recognition คือ การตรวจสอบและจดจาใบหน้า ซึ่งจะช่วยเพิ่ ม ประสิท ธิภาพในการระบุและยืนยั น
อัตลักษณ์บุคคลด้วยความรวดเร็วและแม่นยา
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ป้องกัน การทุจ ริตในการให้ บ ริการ รวมทั้งจะพัฒ นาระบบให้ส ามารถเชื่อมโยงระบบการรับช าระเงินกลาง
ของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะอานวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถพิมพ์ใบชาระค่าบริการจากระบบ Biz Portal แล้วไปชาระค่าบริการในจุดบริการต่าง ๆ ได้
เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารต่าง ๆ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2562)
บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา
ระบบ Biz Portal นั บ เป็ น ความก้าวหน้าส าคัญ ของภาครัฐในการบูรณาการศูนย์กลางการบริการ
ภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อภาคธุรกิจ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน/ผู้ประกอบการที่ประสบ
ปั ญ หาจากการเริ่ม ต้น ประกอบธุร กิจ โดยภาครัฐ ยังคงดาเนิน การพั ฒ นาระบบ Biz Portal อย่างต่อ เนื่อ ง
ด้ ว ยมุ่ ง หวั งแก้ ไขปั ญ หาจากเสี ย งสะท้ อ นของประชาชน/ผู้ ป ระกอบการเกี่ ย วกั บ 1) จ านวนแบบฟอร์ ม
เอกสารและหลักฐานที่มีหลายชุดและซ้าซ้อนกัน 2) การที่ต้องติดต่อยื่นแบบฟอร์ม เอกสารและหลักฐาน
ด้ ว ยตนเอง 3) การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการพิ จ ารณาของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ บ างครั้ ง ใช้ ร ะยะเวลานาน ท าให้ เ สี่ ย ง
ต่อความไม่โปร่งใส 4) การขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูล และงานบริการร่ว มกันระหว่างหน่ วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง (แม้ว่าจะมีการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็ตาม)
การจั ดทาระบบ Biz portal ขึ้น ทาให้ เกิดศูนย์กลางในการติดต่อราชการด้านการประกอบธุรกิจ
แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐ และยังทาให้
การเริ่ มต้น ธุรกิจ ของประชาชน/ผู้ ป ระกอบการที่ ซับซ้ อนเป็ นเรื่องง่ายขึ้น ทั้งยังช่ว ยสร้างสภาพแวดล้ อ ม
ที่เหมาะสมสาหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพราะช่วยให้ประชาชน/ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้น
หรือแม้แต่ดาเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง และส่งผลให้ในปี 2562 ธนาคารโลกได้จัดอันดับ
ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศ ด้วยคะแนน 78.45 คะแนน
และอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย
การเปลี่ยนแปลงข้างต้นแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของภาครัฐไทยในการดาเนินการปฏิรูปงานบริการ
ภาครัฐที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบที่กาหนดไว้ใน
1) รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2560 หมวด 16 การปฏิ รู ป ประเทศ มาตรา 258
ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (1) ให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น และการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะ เพื่ อ ประโยชน์ ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และเพื่ อ อ านวย
ความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชน และ (2) ให้ มีก ารบู ร ณาการฐานข้อ มู ล ของหน่ ว ยงานของรัฐ ทุ กหน่ ว ยงาน
เข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
2) แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1: บริการภาครัฐ
สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์การยกระดับการให้บริการประชาชน
สู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) โดยมีเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์
และผลสัมฤทธิ์คือการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการในการขออนุมัติ/อนุญาตจากรัฐเร็วขึ้น ง่ายขึ้น
และถู ก ลง (Faster, Easier and Cheaper) โดยลดการขอข้ อ มู ล และเอกสารซ้ าซ้ อ นจากผู้ ข อรั บ บริ ก าร
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และสามารถด าเนิ น การได้ แ บบเบ็ ด เสร็ จ (One Stop Service) ผ่ า นช่ อ งทางดิ จิ ทั ล ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม
หรือช่องทางอื่น ๆ รวมทั้งสามารถติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่เน้นการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐโดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการดาเนินการของภาครัฐให้มีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลาย
รูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ มีความร่วมมือกับภาคีอื่น ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมภารกิจของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับ ปรุงบทบาท
และกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการประกอบการ และ (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยง
การให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูล
ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่ การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อการพัฒ นานโยบายและการให้ บริการภาครัฐ มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้ บริการ
สาธารณะตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนการ เพื่ อให้ ส ามารถติดต่ อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้
ทัง้ นี้ ในอนาคตเมื่อภาครัฐพัฒนาระบบ Biz Portal ให้สามารถบริการได้อย่างครอบคลุมเต็มรูปแบบแล้ว
จะช่วยอานวยความสะดวกแก่ประชาชน/ผู้ประกอบการให้ได้รับบริการที่เร็วขึ้น สะดวกขึ้น และค่าใช้จ่าย
ในการดาเนิน การลดลง และจะส่งผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ของประเทศไทย
ในปีต่อไปให้มีอันดับที่ดีขึ้น อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เกิดการจ้างงาน
ประชาชนมีรายได้ และส่งผลต่อภาพรวมที่ดีของประเทศต่อไป
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