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ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง 
บริการต่าง ๆ ของรัฐ 

ได้จากจุดเดียว (One Stop Service) 
ผ่านช่องทางออนไลน์

ลดการยื่นเอกสารซ�้ าซ้อน

ลดการขอเอกสาร / หลักฐาน 
ที่ออกโดยราชการ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 รับทราบเรื่อง 
การก�าหนดแนวทางการจัดท�างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
เชงิยุทธศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยคณะที ่6 ยทุธศาสตร์ 
ด้านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ ซึง่มรีองนายก
รัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ในแผนงานที่ (3) เรื่องการ
อ�านวยความสะดวกทางธุรกิจ ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) เป็นเจ้าภาพหลัก มุ่งเน้นให้ความส�าคัญ 
ต่อการขับเคล่ือนตาม พ.ร.บ.การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการจัดอันดับความยาก-ง่าย
ในการประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นความส�าคัญกับงานบริการภาครัฐที่ม ี
ล�าดับความส�าคัญสูง มีการปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอน ระยะเวลา  
แบบฟอร์ม เอกสารประกอบเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการประกอบ 
ธรุกิจและลดภาระตดิต่อกบัภาครัฐ รวมท้ังมกีารบรูณาการข้ามหน่วยงาน 
เพือ่ให้บรกิารแบบเบด็เสรจ็ภายในจดุเดยีว และใช้เลขประจ�าตวันติบิคุคล
ในการระบุตวัตนเพือ่ให้สามารถพฒันาเชือ่มโยงกบัระบบอืน่ ๆ  ในอนาคต

ดังนั้น ส�านักงาน ก.พ.ร. จึงเร่ิมต้นโครงการระบบสารสนเทศ
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเริ่มต ้นธุรกิจ ร ่วมกับ ส�านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องจัดท�าระบบสารสนเทศเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการ
ยกระดับผู ้ประกอบการให้การเร่ิมต ้นธุรกิจมีความง ่าย สะดวก  
และรวดเร็วมากขึ้น ผ่านศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ เว็บไซต์ 
biz.govchannel.go.th

เป้าหมาย

ระบบสารสนเทศเพือ่อ�านวยความสะดวกในการเริม่ต้นธรุกจิ 
ซึง่อ�านวยความสะดวกผูป้ระกอบการในการเร่ิมต้นธรุกิจ และ 
สามารถขยายผลได้ครอบคลุมทัง้วงจรธุรกจิ

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
เพื่อภาคธุรกิจ
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เริ่มต้นสมัครขอใช้บริการ
เมื่อผู้ประกอบการขอจดทะเบียนนิติบุคคล ณ จุดให้บริการ

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ประกอบการ (หรือผู้รับมอบ
อ�านาจ) สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบัญชีผู้ใช้ระบบ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ ให้นายทะเบียนผู้รับ 
จดทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวได้ โดยระบบจะใช้
เลขนิติบุคคล 13 หลักเป็นชื่อบัญชีผู้ใช้งานส�าหรับล็อกอิน และ
จะส่งรหัสผ่านไปยงัโทรศพัท์มอืถอื หรืออีเมลที่ผู้ประกอบการ 
แจ้งต่อนายทะเบียน

เมื่อเข้าสู่หน้าหลัก  

การเข้าใช้งานเว็บไซต์
biz.govchannel.go.th

เมือ่เข้าสูร่ะบบผูป้ระกอบการสามารถเข้าไปด�าเนนิการต่าง ๆ  
ได้ดังนี้

• ปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
• ขอรับบริการภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์  

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อบริการที่เข้าร่วมโครงการ
ได้ท่ี เวบ็ไซต์ biz.govchannel.go.th เมน ูแนะน�ำบรกิำร
เช่น ขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 
และยื่นข้อบังคับการท�างาน

• ตรวจสอบ และติดตามความคืบหน้าของบริการต่าง ๆ  
ที่ยื่นขอรับบริการผ่านระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐฯ

• ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน หรือเปลี่ยนรหัสผ่าน

เริ่มตน้ใช้งาน คลกิ ยนืยันตวับุคคลกลาง (e-Authentication) 
ส�าหรับผู้ประกอบการ
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การใช้งานแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ใช้งานสามารถด�าเนินการกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงนาม และ

ประทับตราบริษัท ลงในเอกสารหรือแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้โดย 

• ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
• พิมพ์ข้อความลงในช่องแถบสีฟ้า พร้อมลงรายมือชื่อ 

ในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งแบบพิมพ์ชื่อ-นามสกุล 
เซ็นลายเซ็น และแนบรูปลายเซ็นลงในเอกสาร

• ลงตราประทับลงในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 

หมำยเหตุ : แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการลงชื่อ หรือลงตราประทับ และ
ท�าการบันทึกไฟล์เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถกลับมาท�าการแก้ไขข้อมูล 
ในไฟล์เอกสารดังกล่าวได้อีก

การติดต่อราชการผ่านออนไลน์ ที่ง่ายสะดวกรวดเร็ว  
พร้อมช่วยลดส�าเนาเอกสาร และเวลาการเดินทาง เพียงใช้งาน
ผ่านศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ เว็บไซต์ 

มิติใหม่ การติดต่อราชการ 
ณ จุดเดียว แบบครบวงจร

biz.govchannel.go.th
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ศึกษาข้อมูลที่จ�าเป็นเพื่อวางแผนและตัดสินใจลงทุน เช่น 
ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ ข้อมูลสิทธิประโยชน์เพื่อนักลงทุน  
และข้อมูลขั้นตอนการประกอบธุรกิจ

แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่สามารถน�าไปวิเคราะห์ และการ 
ตัดสินใจทางธุรกิจ ข้อมูลเพื่อการวางแผนต่าง ๆ รวบรวม วิเคราะห์ 
และจัดท�าโดยองค์การภาครัฐของไทย ตัวอย่างเช่น สถติติลาดการเงนิ 
ภาวะเศรษฐกจิรายไตรมาส และแนวโน้มเศรษฐกจิไทย แถลงข่าวและ
รายงานเศรษฐกิจการเงินรายเดือน เป็นต้น

รวบรวมคู่มือในการเริ่มต้นธุรกิจ คู่มือการเป็นนิติบุคคล คู่มือการ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุน เป็นคู่มือที่อ่านง่าย และเหมาะส�าหรับ 
ผู้ประกอบการรายใหม่ และรายปัจจุบันที่ต้องการข้อมูลในการ 
ด�าเนินธุรกิจ การติดต่อราชการ จัดท�าโดยหน่วยงานภาครัฐด้านการ
ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ เป็นต้น โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลด คู่มือเริ่มต้นธุรกิจอย่าง
มทีศิทาง คูม่อืการเป็นนิตบิคุคล คู่มอืการประกอบธุรกจิในประเทศไทย 
2558 และคู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

วางแผนธุรกิจ

 คู่มือและคลังความรู้
 ด้านการประกอบธุรกิจ

 ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
 และการตัดสินใจทางธุรกิจ

 ส�าหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง 
 และขนาดย่อม (SMEs)

แหล่งรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs 
โดยเฉพาะ

เริ่มต้นอย่างมีทิศทาง
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การด�าเนนิการด้านแรงงานในการเป็นนายจา้ง

กจิการทีเ่ป็นนติิบคุคลท่ีมกีารจ้างงาน จะต้องมกีารด�าเนนิการ
ด้านแรงงานตามกฎหมาย เช่น ประกันสังคม แรงงานสัมพันธ์ 
การขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 
การยื่นข้อบังคับการท�างาน เป็นต้น

ข้อมูลที่ควรรู้เมื่อต้องการเริ่มต้นธุรกิจ ตั้งแต่จดทะเบียนธุรกิจ 
ขอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน รวมถึงขอใบอนุญาตต่าง ๆ 
ตลอดจนขอใช้ไฟฟ้าและน�้าประปา

ขัน้ตอนการเร่ิมตน้ธุรกจิของกจิการแต่ละประเภท
เริ่มต้นธุรกิจ

จดัท�าหนงัสอืบรคิณหส์นธิ

เจ้าของคนเดียว หา้งหุน้สว่น บรษิทัจ�ากดั บรษิทัมหาชนจ�ากดั ส�านกังานสาขา ส�านกังานผูแ้ทน / 
ส�านกังานภมิูภาค

จดัท�าหนงัสอืบริคณหส์นธิ

จองช่ือนติบุิคคล

จดทะเบยีนหนงัสอืบรคิณห์สนธิ

ขัน้
ตอ

นก
าร

จดั
ตัง้

ธุร
กจิ

ใน
ปร

ะเท
ศไ

ทย

ยื่นจดทะเบยีนจดัตัง้กจิการ

รบัเลขประจ�าตวัผูเ้สยีภาษี

รบัเลขที่บญัชีนายจา้ง

ยื่นข้อบังคบัการท�างาน

รบับญัชีผูใ้ช้งานระบบ Biz Portal

ธุรกจิของคณุเป็นธุรกจิท่ีตอ้งจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืไม่

ท�าความตกลง
ระหวา่งผูเ้ป็นหุน้สว่น

ใช่ จดทะเบยีนพาณชิย์ เริ่มตน้ธุรกจิ ไม่

เสนอขายหุน้ เสนอขายหุ้นทัง้หมด
ตอ่ผู้เริ่มจดัตัง้ หรอืเสนอขายหุ้น

ตอ่ประชาชน

นดัประชุมโดยส่งหนงัสอืนดัประชุม
ใหผู้จ้องซ้ือหุน้ นายทะเบียน และ
จดัท�าระเบยีบวาระการประชุม

หากกจิการอยู่
ในเกณฑท์ี่ไดร้บั
การสง่เสรมิการ
ลงทนุสามารถย่ืน
โครงการเพื่อขอรบั
การสง่เสรมิการ
ลงทุนกบั BOI ได้ 
โดยไม่ตอ้งรอจด
ทะเบยีนกจิการ

คณะกรรมการรอ้งเรยีกใหผู้จ้อง
หุน้ช�าระเงินคา่หุน้เต็มจ�านวน

เมื่อไดร้บัในอนญุาต
ประกอบการแลว้

ประชาชน/ผูเ้ริ่มกอ่ตัง้ จองซ้ือหุน้

ประชุมจดัตัง้บริษทั

จองซ้ือหุน้

ประชุมจดัตัง้บริษทั

คณะกรรมการบรษัิทเรยีก
ใหช้�าระคา่หุน้ไมเ่กนิ 25%

ถา้เข้าขา่ยธุรกจิ
ตา่งด้าว 

 / ส�านกังานผูแ้ทน
ใหด้�าเนนิการขอใบ

อนญุาตแทน

รูปแบบการจดัท�าธุรกจิในไทย
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ด�าเนินธุรกิจ

การได้รับสินเช่ือ การคุม้ครอง

นกัลงทนุ

การค้าระหว่าง

ประเทศ - การน�าเข้า 

(IMPORT)

การค้าระหว่างประเทศ 

- การส่งออก 

(EXPORT)

ข้อตกลงการค้า

ระหว่างประเทศ

การส่งงบ

การเงินประจ�าปี

การจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐ

การขอคุม้ครอง

ทรัพย์สินทาง

ปัญญา

การจัดหาแรงงาน

การช�าระและ

ขอคนืภาษี

การช�าระ 

ค่าสาธารณปูโภค

การน�าส่งเงิน

สมทบประกนัสังคม

การจดทะเบยีนทรัพย์สิน และ

การด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้อง

ในหมวดนี้เปรียบเสมือนผู้ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ
ด�าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดยได้รวบรวมข้อมูลส�าคัญในด้าน
ต่าง ๆ เอาไว้ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นกำรจัดหำแรงงำน กำรขอ 
ใบอนุญำตท�ำงำน กำรช�ำระหรือขอคืนภำษี กำรต่ออำยุ 
ใบอนุญำตต่ำง ๆ รวมไปถึงกำรน�ำเข้ำ - ส่งออกสินค้ำ เป็นต้น 

ยกตวัอย่างเช่น ในหวัข้อ กำรค้ำระหว่ำงประเทศ - กำรส่งออก (EXPORT)  
จะมีบทความการเตรียมความเข้าใจเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการส่งออกสินค้า  
พร้อมยกตัวอย่างการน�าเข้าสินค้า ตั้งแต่ข้ันตอนในการเตรียมเอกสาร 
เพือ่ขอท�าธรุกิจน�าเข้าสนิค้า รวมไปถงึลงิก์ทีเ่ชือ่มต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
เช่น กำรลงทะเบยีนเป็นผู้ผ่ำนพธีิกำรศลุกำกร กส็ามารถคลกิหาข้อมลูเพ่ิมเตมิ 
ได้ทันทีจากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร
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คู่มือการใช้งานระบบอ�านวยความสะดวก

ผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ
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ขยายธุรกิจ เลิกกิจการ

ผู้ประกอบการสามารถท�าความเข้าใจถึงข้อก�าหนดและขั้นตอนต่าง ๆ
ในการยกเลิกกิจการ และการฟ้องล้มละลาย เช่น การเลิกกิจการ 

ห้างหุ้นส่วน บริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชนจ�ากัด เป็นต้น

การขอเข้าร่วม

การรับรอง

สัญลักษณ์

คณุภาพ

การขอเข้าร่วม

กจิกรรม 

ส่งเสริม

การส่งออก

การขอแก้ไข

เปลีย่นแปลง

โครงการทีไ่ด้รับ

การส่งเสริม 

การลงทนุแล้ว

การขอแก้ไข

เปลีย่นแปลง

การจด

ทะเบยีน

การเข้าร่วมโครงการหนึง่ต�าบล

หนึง่ผลิตภณัฑ์ (OTOP)

ค้นหาข้อมูลและโอกาสในการขยายกิจการ เช่น วิธีกำร 
จดทะเบียนเพิ่มทุน กำรควบรวมกิจกำร ข้อมูลกิจกรรม 

ส่งเสริมกำรส่งออก และกำรขอใช้ตรำรับรองคุณภำพสินค้ำ

1. การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง

3. การเลิกกิจการ

2. การแก้ไขปัญหาล้มละลาย

ประกอบดว้ย 3 เรื่องหลักดังนี้

CLOSED

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานฉบับเต็มได้ที่ 
www.ega.or.th/th/profile/1993/
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ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
ช้ัน 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร ์108 ถนนรางน�้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
Tel : (+66) 0 2612 6000  Fax : (+66) 0 2612 6011, (+66) 0 2612 6012 
Contact Center : (+66) 0 2612 6060  e-mail : contact@ega.or.th 
www.ega.or.th

 facebook@EGAThailand egathailand @EGANews EGA Thailand
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