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ฉบับ 141/2562 (อ.82)
วันที่ 13 กันยายน 2562
บีโอไอ คว้า 2 รางวัลบริการภาครัฐ ปี 62
นาระบบดิจิทัลเสริมบริการนักลงทุน
บีโอไอ คว้า 2 รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ด้วย
ระบบ Single Window for Visa and Work Permit และระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ด้วยระบบ
e-Tax ยาความมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการนักลงทุน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอ
ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
มอบรางวัลบริการภาครัฐ ประจาปี 2562 ระดับดีเด่น ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ได้แก่ การ
ให้บริการงานช่างฝีมือผู้ชานาญการต่างประเทศ ด้วยระบบ Single Window for Visa and Work Permit
และระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ได้แก่ การยื่นแบบคาขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) จากจานวนผู้สมัครในสาขาบริการภาครัฐ จานวน 537 ผลงาน
“รางวัลดังกล่าว ถือเป็นความภาคภูมิใจของสานักงาน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบีโอไอในการพัฒนา
คุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มีแนวทางการปรับปรุงบริการภาครัฐ
ไปสู่ระบบดิจิทัล โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และสร้างความพึงพอใจแก่นักลงทุน” นางสาวดวงใจกล่าว
สาหรับการให้บริการงานช่า งฝีมือผู้ชานาญการต่างประเทศ ด้วยระบบ Single Window for Visa
and Work Permit เป็นระบบอานวยความสะดวกแก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในการนาช่างฝีมือ
ผู้ ช านาญการต่ า งประเทศเข้ า มาท างานในกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ฯ โดยเป็ น การท างานร่ ว มกั น
ของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ บีโอไอ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถยื่น
ค าร้ อ งและเอกสารที่ ใ ช้ ส าหรั บ ทุ ก หน่ ว ยงานเพี ย งครั้ ง เดี ย ว (Single Entry) ข้ อ มู ล ที่ น าเข้ า สู่ ร ะบบของ

3 หน่วยงาน จะเป็นชุดเดียวกันทั้งหมด จึงช่วยลดปัญหาข้อมูลไม่ตรงกัน ทั้งยังมีกรอบเวลาที่ชัดเจนในการ
ให้บริการ
ด้านการพัฒ นาระบบการขอใช้สิ ทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิกส์
(e-Tax) เดิมบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ จะต้องยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล โดยการส่งแบบคาขอใช้สิทธิประโยชน์มายังสานักงาน ซึ่งต้องเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หรือต้องส่งแบบคาขอต่างๆ เป็นจานวนมาก ดังนั้นการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Tax เข้ามาให้บริการ
นอกจากจะช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารแล้ว ยังสามารถติดตามสถานะคาขอไปยัง
ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทาให้ผู้ใช้บริการมี ความสะดวกทั้งในด้านการส่งเอกสารและไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
มาด้วยตัวเอง
ทั้ ง นี้ ในแต่ ล ะปี มี บ ริ ษั ท ยื่ น ขอใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล กว่ า 4,000 บริ ษั ท
ทั่วประเทศ ซึ่งหลังจากนาระบบ e-Tax มาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นมา พบว่า ผลสารวจความ
คิดเห็นของผู้รับบริการในปี 2561 ที่ผ่านมา ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในบริการดังกล่าวถึงร้อยละ 97.52
รางวัลดังกล่าว ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้แก่
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ผ ลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ
การให้บริการภาครัฐ
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