
สรปุสาระส าคญัของ “พระราชกฤษฎกีา
วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

พ.ศ. 2562”

นายชยัณรงค ์ โชไชย 
ประธานคณะท างานสง่เสรมิประสทิธภิาพงานบรกิารภาครฐั

คณะท างานที ่1 (พฒันาศนูยร์บัค าขออนญุาต)
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พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546

3

2

หวัขอ้การน าเสนอ

พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2562

Digital Platform

https://biz.govchannel.go.th/
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พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
พ.ศ. 2546

เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน

เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ

ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เกิน

ความจ าเป็น

ประชาชนได้รับและ
ได้รับการตอบสนอง

ความต้องการ

มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอย่าง

สม่ าเสมอ

เกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ 

มีประสิทธิภาพ



พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
พ.ศ. 2562
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ฉบับที่ 2

พ.ศ. 2562

การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ

การปรับ
โครงสร้าง

ส่วนราชการ

การยกระดับภาครัฐ
โดยการเชื่อมโยง
ผ่านแพลตฟอร์ม

ดิจิทัลกลาง
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การจดัท าแผนปฏบิตัริาชการของสว่นราชการ

(มาตรา 9)
ยกเลิก

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
และแผนนิติบัญญัติ

ระยะ 4 ปี ระยะ 5 ปี

ต้องสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง



ใหส้ว่นราชการทบทวนภารกจิของตนวา่ภารกจิใดมคีวามจ าเป็น หรอืสมควร
ยกเลกิ ปรบัปรงุ หรอืเปลีย่นแปลงการด าเนนิการตอ่ไปหรอืไม ่(มาตรา 7)

การปรบัโครงสรา้งสว่นราชการ

6

นโยบายของ ครม. 
ที่แถลงต่อรัฐสภา
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ห้ามจัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรือหนา้ที่เหมือนกับส่วนราชการ
ที่ได้มีการยุบเลิก โอน หรือรวม ไปแล้ว 

ยกเว้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ 
หรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน

และต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร. จึงจะจัดต้ังได้ (มาตรา 8) 

การปรบัโครงสรา้งสว่นราชการ (ตอ่)
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การยกระดบัภาครฐัโดยการเชือ่มโยงผา่นแพลตฟอรม์ดจิทิลักลาง

“การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน 
ต้องกระท าโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง

ที่ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก าหนด” (มาตรา 6)

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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Data Center

การยกระดบัภาครฐัโดยการเชือ่มโยงผา่นแพลตฟอรม์ดจิทิลักลาง

บริการ
ประชาชน

แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง

e-Payment
จัดท าแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง

ภายใน 90 วัน

หัวหน้าส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการ

โดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง
ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี

GDX

https://biz.govchannel.go.th/


ศนูยก์ลางการใหบ้รกิารเพือ่ประกอบธรุกจิทางอเิล็กทรอนกิสแ์บบครบวงจร
Startup business

กรมส่งเสรมิวฒันธรรม

กรมส่งเสรมิการ

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

กรมธุรกจิพลงังาน

กรมสรรพสามติ

กรมพฒันาธุรกจิการคา้

เปิดรา้นอาหาร

Pain point 
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ศนูยก์ลางการใหบ้รกิารเพือ่ประกอบธรุกจิทางอเิล็กทรอนกิสแ์บบครบวงจร

https://biz.govchannel.go.th/
https://biz.govchannel.go.th/


ศนูยก์ลางแลกเปลีย่นขอ้มลูภาครฐั (Government Data Exchange: GDX)

แบบส าเร็จรปู โครงการ GDX แบบ API https://gdx.dga.or.th

ประชาชน เจา้หนา้ที่
หนว่ยงาน

ฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร์ฐานขอ้มลูระบบงาน

12

https://gdx.dga.or.th/
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ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร

• ขอใชบ้รกิาร
• แจง้ 

User/password 
จากกรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้

อนุญาตและตอบกลับ

•
ข
อ
เช
ื อ่
ม
โ
ย
ง
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อ้
ม
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ระบบบรกิารอนญุาต
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ออกเอกสาร

จดทะเบียน
รับช าระ

ค่าธรรมเนียม

รับและตรวจสอบ
เอกสาร

ยื่นค าร้อง

ปรับปรุงข้อมูล

แพลตฟอรม์ดจิทิลักลาง
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ตวัอยา่งใบอนุญาตของแตล่ะหนว่ยงานมดีงันี.้..
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ผลการส ารวจรปูแบบของแตล่ะใบอนุญาตพบวา่สว่นใหญม่รีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี.้..

ส่วนประกอบที่พบว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละใบอนญุาต

1. ตราครุฑ
2. ชื่อหน่วยงาน
3. ชื่อใบอนุญาต
4. หนังสือเลขที/่ใบอนุญาตเลขที่
5. ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต
6. วันท่ีออกใบอนุญาต
7. ข้อมูลสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ
8. ลายเซ็นผู้ออกใบอนุญาต
9. ชื่อผู้ออกใบอนุญาต
10. ต าแหน่งผู้ออกใบอนุญาต

ส่วนประกอบที่พบว่าส่วนใหญ่มีเหมือนกนัในใบอนญุาต

1. ชื่อผู้ได้รับอนุญาตภาษาอังกฤษ
2. ประเภทใบอนุญาต
3. รูปถ่ายผู้ขอใบอนุญาต
4. Logo หน่วยงาน
5. ลายน้ า
6. เวลาท าการสถานประกอบการ
7. เลขประจ าตัวประชาชน/เลขประจ าตัวนิติบุคคล
8. วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
9. ชื่อกิจการภาษาไทย
10. ชื่อกิจการภาษาอังกฤษ
11. อ่านเป็นภาษาไทยว่า



มรีะบบ E-Payment ไมม่รีะบบ E-Payment 

Biz-Biz สามารถช าระเงนิผา่นธนาคาร 
โดยใชว้ธิกีาร Upload Bill-Payment ผา่นระบบ Biz 
Portal และ Biz Portal เป็นชอ่งทางในการตดิตอ่สือ่สาร
กับผูป้ระกอบการ
1. กรมสรรพากร
2. กรมการขนสง่ทางบก
3. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์

หน่วยงานด าเนนิการพัฒนาระบบ E-Payment หรอืพัฒนา
ชอ่งทางการช าระเงนิผา่นธนาคาร เชน่ ธนาคารกรงุไทย 
แลว้ใชว้ธิกีาร Upload Bill-Payment ผา่นระบบ Biz Portal 
และ Biz Portal เป็นชอ่งทางในการตดิตอ่สือ่สารกับ
ผูป้ระกอบการ
1. สภาทนายความ
2. ส านักงานเขต/ เทศบาลนคร/ เทศบาลเมอืง
3. กรมโรงงานอตุสาหกรรม

System-system สามารถช าระเงนิผา่นธนาคาร 
โดยใชว้ธิกีาร สง่ Bill-Payment ผา่น API มายังระบบ 
Biz Portal และ Biz Portal เป็นชอ่งทางในการ
ตดิตอ่สือ่สารกับผูป้ระกอบการ
1. กรมพัฒนาธรุกจิการคา้
2. สภาวชิาชพีบัญชี

3. กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ (โรงพยาบาล)
4. กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ (คลนิคิ)
5. กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ (สปา)
6. ส านักงานคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน (กกพ.) 

[พัฒนาในอนาคต]

หน่วยงานด าเนนิการพัฒนาระบบ E-Payment หรอืพัฒนา
ชอ่งทางการช าระเงนิผา่นธนาคาร เชน่ ธนาคารกรงุไทย 
แลว้ใชว้ธิกีาร สง่ Bill-Payment ผา่น API มายังระบบ Biz 
Portal และ Biz Portal เป็นชอ่งทางในการตดิตอ่สือ่สารกับ
ผูป้ระกอบการ
1. กรมวชิาการเกษตร
2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
3. กรมการทอ่งเทีย่ว

Single Sign-On สามารถช าระเงนิผา่นธนาคาร 
โดยใช ้Biz Portal เป็นชอ่งทางในการเขา้สูร่ะบบของ
หน่วยงาน
1. กรมโรงงานอตุสาหกรรม

หน่วยงานด าเนนิการพัฒนาระบบ E-Payment หรอืพัฒนา
ชอ่งทางการช าระเงนิผา่นธนาคาร เชน่ ธนาคารกรงุไทย 
แลว้ใช ้Biz Portal เป็นชอ่งทางในการเขา้สูร่ะบบของ
หน่วยงาน
1. ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน
2. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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E-Payment, E-Receipt

กลุม่ของหน่วยงานและรปูแบบการใชง้าน 
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หลักเกณฑ์ตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด

หลักเกณฑ์ตามที่
กรมสรรพากรก าหนด
ตามมาตรา 105 ทวิ

หลักเกณฑ์ที่น ามาใช้
ในระบบ Biz Portal

ตราครุฑ ซ่ึงเป็นเครื่องหมายของทางราชการ ตราครุฑ ซ่ึงเป็นเครื่องหมายของทางราชการ

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ 

ชื่อส่วนราชการ ซ่ึงจัดเก็บหรือรับช าระเงิน ชื่อส่วนราชการ ซ่ึงจัดเก็บหรือรับช าระเงิน ชื่อส่วนราชการ ซ่ึงจัดเก็บหรือรับช าระเงิน
โดยใช้ชื่อหน่วยงานที่เป็นส านักงานใหญ่
เช่น “สรรพสามิต  จ.กรุงเทพมหานคร”

ที่ท าการหรือส านักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน ที่ท าการ ให้ใส่ จังหวัดที่ส านักงานนัน้ตั้งอยู่
เช่น จ.กรุงเทพมหานคร

เลขที่ของใบเสร็จรับเงินหรือเล่มที่ เลขล าดับของเล่มและของใบรับ เลขที่ของเอกสารยืนยนัการช าระเงิน

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน วันเดือนปีที่ออกใบรับ วันเดือนปีที่ออกใบรับ 

ชื่อ นามสกุล ผู้ช าระเงิน ชื่อ นามสกุล ผู้ช าระเงิน

จ านวนเงินที่รับช าระหนี้ทัง้ตัวเลขและตัวอกัษร จ านวนเงินที่รับช าระหนี้ทัง้ตัวเลขและตัวอกัษร จ านวนเงินที่รับช าระหนี้ทัง้ตัวเลขและตัวอกัษร

รายการแสดงการรับเงินระบุวา่เป็นค่าอะไร รายการแสดงการรับเงินระบุวา่เป็นค่าอะไร รายการแสดงการรับเงินระบุวา่เป็นค่าอะไร

ข้อความระบุว่าได้รับเงินไวเ้ป็นการถูกต้องแล้ว ข้อความระบุว่าได้รับเงินไวเ้ป็นการถูกต้องแล้ว

ลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ต าแหน่งผู้รับเงิน ชื่อและต าแหน่งผู้รับเงิน โดยไม่ต้องลงลายมือ
ชื่อ โดยดึงชื่อ จาก Account ที่ใช้งานในระบบ
และต าแหน่งเป็นค าว่า “ผู้ออกใบเสร็จ” 

ตารางเปรยีบเทยีบมาตรฐานการท าใบเสร็จรบัเงนิ

เอกสาร
ยืนยันการ
ช าระเงิน

Montol
ผู้ออกใบเสร็จ

E-Payment, E-Receipt

เอกสารยืนยันการช าระเงิน



พัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน


