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การอบรมวิธีการใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)
• ส ำนักอนำมัย กทม.

• เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล ส ำนักงำนเขต กทม.
6 กุมภำพันธ์ 2562 ณ ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์



วาระการอบรมวิธีการใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
ส านักงานเขต กทม./ส านักอนามัย กทม.

2

ล าดับ ก าหนดการ เวลา

1
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Biz Portal)

9:30 – 9:45

2 แนะน ำขั้นตอนกำรใช้ระบบ Biz Portal และทดลองปฏิบัติโดยเจ้ำหน้ำที่

9:45 – 11:45

ขั้นตอนกำรเข้ำสู่ระบบ Biz Portal ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่

ขั้นตอนกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของค ำร้อง/ค ำขอ

ขั้นตอนกำรอัปเดตสถำนะค ำร้อง/ค ำขอ

ขั้นตอนกำรตรวจสอบประวัติกำรพิจำรณำค ำร้อง/ค ำขอ

3 ถำม-ตอบ และรับฟังข้อคิดเห็น 11:45 – 12:00



การด าเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคล
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์  (Central Biz Box) ในปี 2561

3

รองรับกำรอนุมัติอนุญำต
ส ำหรับธุรกิจค้าปลีกและ
ธุรกิจร้านอาหาร

More Industries: ขยำย
บริกำรให้ครอบคลุมธุรกิจที่
หลำกหลำยประเภทมำกขึ้น

อนุญำตได้เฉพำะกรณรีายใหม่

More Cases: ขยำยบริกำร
รวมถึงกำรต่อใบอนุญำต 
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ใบอนุญำตหรือกำรยกเลิก

ให้บริกำรเฉพำะในกรุงเทพฯ
More Area: ขยำยสู่
ส่วนภูมิภำค

รองรับกำรช ำระค่ำธรรมเนียม
แบบเงินสด ที่หน่วยงาน

More Capabilities: รองรับ
กำรช ำระค่ำธรรมเนียมแบบ
e-Payment

ขยายบริการครอบคลุมธุรกิจ
เพิ่มเติม 8 ธุรกิจ

ขยายการให้บริการ ต่ออายุ/
แก้ไขเปล่ียนแปลง/ยกเลิก

ทดลองการให้บริการใน
จังหวัดน าร่อง 2 จังหวัด 
ได้แก่ ฉะเชิงเทราและราชบุรี

เชื่อมโยงระบบ e-Payment 
Portal of Government
กับกรมบัญชีกลาง

ขีดความสามารถในปัจจุบัน แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2561



ขยายการให้บริการของระบบให้ครอบคลุมธุรกิจ เพ่ิมเติม 8 ธุรกิจ 
รวมถึงเติมเต็ม 2 ธุรกิจที่ด าเนินการไปแล้วให้ครบถ้วน

4
ประเภทธุรกิจที่ด ำเนินกำรแล้ว

ธุรกิจร้านกาแฟ และ 
Co-Working Space

ธุรกิจฟิตเนส

ธุรกิจ e-Commerce
(ด้านเสื้อผ้า)

ธุรกิจการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ซอฟต์แวร์ ซื้อมา-ขายไป

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์

ธุรกิจก่อสร้างและรับเหมา
ก่อสร้าง

ธุรกิจการศึกษา

ธุรกิจการให้บริการสถานดูแล
ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ/ จัดหาผู้ดูแล

ธุรกิจสปา

ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้าน
กฎหมายและบัญชี

ธุรกิจพลังงานทดแทน และ
ขายกระแสไฟฟ้าให้ภาครัฐ

ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์

ธุรกิจขนส่ง Logistics

ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร
ขนาดเล็ก

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจทางการเงิน

ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม 
(แบบไม่ค้างคืน)

ธุรกิจคาร์แคร์ธุรกิจเกษตรปลอดสารพิษ

ธุรกิจขายสินค้า online 
(ด้านเครื่องส าอาง)

ธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็ก

ธุรกิจซ่อมและขายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจผลิตครีมบ ารุง 
เครื่องส าอาง น้ าหอม

ประเภทธุรกิจที่ด ำเนินกำรเพิ่มเติม



เป้าหมายของการประชุมในวันนี้ คือ การอบรมการใช้งานระบบ

ประชุมชี้แจง
โครงการ

(3 ส.ค. 2561)

ส ารวจขั้นตอน
การออกใบอนุญาตที่มี

อยู่ปัจจุบัน
(11 ต.ค. 2561)

น าเสนอรูปแบบ
กระบวนการออก
ใบอนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(8 พ.ย. 2561)

น าเสนอระบบ
ต้นแบบที่ได้

พัฒนาข้ึนและขอ
ความคิดเห็น

(8 พ.ย. 2561)

Workshop อบรม
การใช้งานระบบ
และทดสอบแบบ

Simulation
(28 พ.ย. 2561
6 ก.พ. 2562)

น าร่องการใช้งาน
จริงกับผู้ใช้บริกำร

ที่หน่วยงำน
แนะน ำ

(ปลำยเดือน ก.พ.)

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน:

ยืนยันและให้ข้อมูล
ท่ีเกี่ยวข้อง

(ตำมแบบฟอร์ม)

ยืนยันข้อมูลและ
รูปแบบกระบวนกำร

ท ำงำน

มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ี
ผู้ท ำหน้ำท่ีอนุมัติ

อนุญำตทำง
อิเล็กทรอนิกส์ร่วม

ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
ระบบ

มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ี
ผู้ท ำหน้ำท่ีอนุมัติ

อนุญำตทำง
อิเล็กทรอนิกส์ร่วม
อบรมและทดสอบ

ระบบ

แนะน ำผู้ใช้บริกำรให้
ยื่นค ำขอผ่ำนระบบ

สามารถแบ่งการด าเนินงานร่วมกันออกเป็น 6 ขั้นตอนหลักดังนี้
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6

ล าดับ ก าหนดการ เวลา

1
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จทำงอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Biz Portal)

9:30 – 9:45

2 แนะน าข้ันตอนการใช้ระบบ Biz Portal และทดลองปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่

9:45 – 11:45

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ Biz Portal ส าหรับเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนของค าร้อง/ค าขอ

ขั้นตอนการอัปเดตสถานะค าร้อง/ค าขอ

ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติการพิจารณาค าร้อง/ค าขอ

3 ถำม-ตอบ และรับฟังข้อคิดเห็น 11:45 – 12:00

วาระการอบรมวิธีการใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
ส านักงานเขต กทม./ส านักอนามัย กทม.



ขั้นตอนการให้บริการร่วมกับระบบ Biz Portal
(กรณีขอใหม่)

7

ยืนยันตัวตน ยื่นค าขอ ตรวจสอบ
ค าขอ

พิจารณา
อนุมัติ

ช าระ
ค่าธรรมเนียม

จัดท า
ใบอนุญาต

ผู้ประกอบการ

เจ้าหน้าที่หน่วยงาน

รับใบอนุญาต

กรอกแบบฟอร์ม 
อัพโหลดเอกสำร

ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง และ 

ยื่นค ำขอ

สมัครสมำชิก และ
ลงช่ือ Log-in เพื่อ

ใช้งำนระบบ

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่

เลือกช่องทำงกำร
รับใบอนุญำตและ

ช่องทำงช ำระ
ค่ำธรรมเนียม

- อัพเดทสถำนะ: อนุมัติ
พร้อมแนบหนังสือแจ้งกำร
อนุญำต และใบช ำระ
ค่ำธรรมเนียม (ถ้ำมี)

ติดตำมสถำนะ 
และส่งข้อมูล/
เอกสำรเพิ่มเติม

(กรณีที่ต้องแก้ไข)
เดินทำงมำช ำระ
ค่ำธรรมเนียมที
หน่วยงำน
(พร้อมใบช ำระ
ค่ำธรรมเนียม) 

• รับช ำระ
ค่ำธรรมเนียมและ
ออกใบเสร็จ

ตรวจสอบค ำขอ
และอัพเดทสถำนะ:

อนุมัติ ปฏิเสธ
หรือให้แก้ไข

• เจ้ำหน้ำท่ีออกใบ
รับแจ้ง
(กรณีครบถ้วน)

ยืนยันผลกำรรับ
ช ำระค่ำธรรมเนียม

รับหนังสืออนุญำตฯ/
ใบอนุญำต

• ตรวจสถำนท่ี
จัดท ำหนังสือ

อนุญำตฯ/
ใบอนุญำต พร้อม
เสนอลงนำม 

แจ้งให้
ผู้ประกอบกำรมำรบั
หนังสือ/ใบอนุญำต

• ออกหนังสือแจ้งกำร
อนุญำต และใบช ำระ
ค่ำธรรมเนียม

ยืนยันกำรรับ
หนังสืออนุญำตฯ/

ใบอนุญำต

- อัพเดทสถำนะ: นัดตรวจ
สถำนท่ี ปฏิเสธ หรือให้แก้ไข

ติดตำมสถำนะ 
และส่งข้อมูล/
เอกสำรเพิ่มเติม

(กรณีที่ต้องแก้ไข)



แนวทางการอบรมการใช้ระบบในวันนี้

แนะน าและสาธิตวิธีการใช้ระบบ
• ชี้แจงภำพรวมของระบบกำรให้บริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

(Biz Portal) และควำมเชื่อมโยงกับกระบวนกำรท ำงำนปัจจุบัน
• สำธิตกำรใช้ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

(Biz Portal) และเล่นไปพร้อมกันทีละขึ้นตอนตำมคู่มือประกอบกำรอบรม
โดยเจ้าหน้าที่จะต้องเล่นทั้งสอง 2 บทบาท ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ -ผู้ประกอบการ

ถาม-ตอบ และรับฟังความคิดเห็น

8



เอกสารประกอบในการอบรม มี 3 ชุด

รายละเอียดเอกสารที่ท่านได้รับมีทั้งสิ้น 3 ชุดดังนี้

คู่มืออบรมการใช้งานระบบ Biz Portal
(Training Exercise)

ชุดที่ 1

คู่มือการใช้ระบบ Biz Portal
(Biz Portal Manual)

ชุดที่ 2

ไฟล์ประกอบการอบรม – อนามัย#

ชุดที่ 3

9



คู่มืออบรมการใช้งานระบบ Biz Portal (Training Exercise)

ประกอบไปด้วย 2 เล่ม ดังนี้..

กลับสู่หน้าเอกสารประกอบ

ส าหรับเอกสารชุดที่ 2 เล่ม ดังนี้..
- การอบรมการใช้งานระบบ Biz Portal ส าหรับเจ้าหน้าที่

- การอบรมการใช้งานระบบ Biz Portal ส าหรับผู้ประกอบการ



คู่มือการใช้ระบบ Biz Portal (Biz Portal Manual)

ประกอบไปด้วย 2 เล่ม ดังนี้..

กลับสู่หน้าเอกสารประกอบ

ส าหรับเอกสารชุดที่ 2 เล่ม ดังนี้..
- คู่มือการใช้ระบบ Biz Portal ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
- คู่มือการใช้ระบบ Biz Portal ส าหรับผู้ยื่นค าขอ



ไฟล์ประกอบการอบรม – อนามัย#

กลับสู่หน้าทดสอบระบบ

ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3

ข้อมูลส าหรับเข้าใช้งาน.txt เอกสารแนบ.png QR Code for แบบประเมินความ
พึงพอใจ Biz Portal (อนามัย)

ประกอบไปด้วย 3 ไฟล์ ดังนี้..



ข้อมูลส าหรับเข้าใช้งาน.txt

1

2

3

4

5

กลับสู่หน้าเอกสารประกอบ



ขอบเขตและขั้นตอนการอบรมการระบบในวันนี้

14

เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการ

ตรวจสอบค าขอ
- ดูรำยละเอียดค ำร้อง/ค ำขอ
- สั่งกำรให้แก้ไขเอกสำร

เข้าสู่ระบบ 
- ลงชื่อเข้ำใช้ระบบด้วยบัญชีเจ้ำหน้ำท่ี

พิจารณาอนุมัติ
- พิจำรณำเอกสำร (ครบถ้วน)
- พิจำรณำอนุมัติ และระบุค่ำธรรมเนียม

ยืนยันการช าระค่าธรรมเนียม
- ยืนยันกำรรับค่ำธรรมเนียม
- สั่งกำรให้มำรับใบอนุญำต

เลือกใบอนุญาต ยื่นค าร้อง/ค าขอ
- เลือกใบอนุญำตหรือค ำขอ
- กรอกแบบฟอร์มและอัพโหลดเอกสำร

เข้าสู่ระบบ 
- ลงชื่อเข้ำใช้ระบบด้วยบัญชีประชำชน

ส่งเอกสารที่แก้ไข
- อัพโหลดเอกสำรท่ีแก้ไขตำมกำรสั่งกำร

ติดตามสถานะ
- ติดตำมสถำนะของค ำร้อง/ค ำชอ
- ยืนยันช่องทำงกำรช ำระเงิน

แบ่งเป็น 2 บทบาท ดังนี้..

1

2

3

4

ติดตามสถานะ
- ติดตำมสถำนะของค ำร้อง/ค ำชอ
- ดูรำยละเอียดช่องทำงรับใบอนุญำต 

5
ตรวจสอบประวัติค าขอ
- อัพเดทสถำนะกำรรับใบอนุญำต
- ตรวจสอบประวัติกำรพิจำรณำค ำร้อง/ค ำขอ
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16

ล าดับ ก าหนดการ เวลา

1
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จทำงอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Biz Portal)

9:30 – 9:45

2 แนะน ำขั้นตอนกำรใช้ระบบ Biz Portal และทดลองปฏิบัติโดยเจ้ำหน้ำที่

9:45 – 11:45

ขั้นตอนกำรเข้ำสู่ระบบ Biz Portal ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่

ขั้นตอนกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของค ำร้อง/ค ำขอ

ขั้นตอนกำรอัปเดตสถำนะค ำร้อง/ค ำขอ

ขั้นตอนกำรตรวจสอบประวัติกำรพิจำรณำค ำร้อง/ค ำขอ

3 ถาม-ตอบ และรับฟังข้อคิดเห็น 11:45 – 12:00

วาระการอบรมวิธีการใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
ส านักงานเขต กทม./ส านักอนามัย กทม.
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