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การอบรมวิธีการใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)
• ส ำนักกำรคลัง กทม.

• เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรำยได้ ส ำนักงำนเขต กทม.
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การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกส่งผลให้ภาครัฐไทยต้องปรับตัว
เพ่ือให้ตอบสนองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นทุกขณะ

ท าให้ระบบราชการจ าเป็นต้องยกระดับสู่ Gov 4.0

กระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและประเทศสูยุ่ค 4.0 ...

รัชกำลที่ 5 วำงรำกฐำนประเทศ
และจัดโครงสร้ำงกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินตำมแนวทำง
นำนำอำรยประเทศ มีกำร

เปลี่ยนแปลงระบบกรมกองใหม่ 
และตั้งกระทรวง กรม ให้

เหมำะสมกับเวลำแลสถำนกำรณ์
แวดล้อม รัชกำลที่ 7 วำงระบบ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสมัยใหม่ เน้น
ระบบคุณธรรม (Merit System)

ช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 1 เป็น
ต้นมำจนถึงยุครัฐบำลพลเอกชำติ

ชำย ระบบรำชกำรมีควำม
เข้มแข็งและเป็นผู้น ำกำรพัฒนำ
ประเทศ กำรบริหำรรำชกำร

เป็นไปตำมแนวทำงคลำสสิคของ 
Max Weber ว่ำด้วยควำมชอบ

ธรรมทำงกำรเมืองที่มำจำก
เหตุผลและกฎหมำย (Legal-

Rational Legitimacy)

ปี 2540 ช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 
8 เป็นต้นมำ วิกฤตต้มย ำกุ้ง 
กระแส Democratization 
Internationalization และ 
New Public Management 

ท ำให้เกิดแนวคิดในเรื่อง Good 
Governance โดยกำรปฏิรูป
ระบบรำชกำรปี 2545 มุ่งเน้น
กำรท ำงำนให้เกิดประสิทธิผล

และประสิทธิภำพ เปิดกว้ำงเพื่อ
สร้ำงกำรมีส่วนร่วม

ประเทศไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0 
มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
ภำครัฐต้องปรับตัวให้สำมำรถอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรด ำเนินกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล

ท่ำมกลำงควำมเปลี่ยน-แปลงที่รวดเร็ว
และไม่สำมำรถคำดเดำได้ (Volatility)

จึงต้องมุ่งเน้นควำมคล่องตัวเพื่อ
ขับเคลื่อนภำรกิจพิเศษ (Agenda-
Based) และน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำ
พลิกโฉมระบบรำชกำรสู่ Gov 4.0
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วาระการอบรมวิธีการใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ส านักงานเขต กทม./
ส านักการคลัง กทม.
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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
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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 กับ
กรมบัญชีกลาง

ขีดความสามารถในปัจจุบัน แนวทางการพฒันา การด าเนินการในปี 2561



ขยายการให้บริการของระบบให้ครอบคลุมธุรกิจ เพ่ิมเติม 8 ธุรกิจ 
รวมถึงเติมเต็ม 2 ธุรกิจที่ด าเนินการไปแล้วให้ครบถ้วน
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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
(28 ส.ค. 2561)

น าเสนอรูปแบบ
กระบวนการออก
ใบอนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส์

(10 ต.ค. 2561)

น าเสนอระบบ
ต้นแบบที่ได้

พัฒนาข้ึนและขอ
ความคิดเห็น

(31 ต.ค. 2561)

Workshop อบรม
การใช้งานระบบ
และทดสอบแบบ

Simulation
(30 พ.ย. 2561
8 ก.พ. 2562)

น าร่องการใช้งาน
จริงกับผู้ใช้บริกำร

ที่หน่วยงำน
แนะน ำ

(ปลำยเดือน ก.พ.)

การสนับสนุน
จากหน่วยงาน:

ยืนยันและให้ข้อมูล
ท่ีเกี่ยวข้อง

(ตำมแบบฟอร์ม)

ยืนยันข้อมูลและ
รูปแบบกระบวนกำร

ท ำงำน

มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
ผู้ท ำหน้ำท่ีอนุมัติ

อนุญำตทำง
อิเล็กทรอนิกส์ร่วม

ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
ระบบ

มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ี
ผู้ท ำหน้ำที่อนุมัติ

อนุญำตทำง
อิเล็กทรอนิกส์ร่วม
อบรมและทดสอบ

ระบบ

แนะน ำผู้ใช้บริกำรให้
ยื่นค ำขอผ่ำนระบบ

สามารถแบ่งการด าเนินงานร่วมกันออกเป็น 6 ขั้นตอนหลักดังนี้
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ล าดับ ก าหนดการ เวลา

1
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จทำงอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Biz Portal)

9:30 – 9:45

2 แนะน าขั้นตอนการใช้ระบบ 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 าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ส านักงานเขต กทม./
ส านักการคลัง กทม.



แนวทางการอบรมการใช้ระบบในวันนี้

แนะน าและสาธิตวิธีการใช้ระบบ
• ชี้แจงภำพรวมของระบบกำรให้บริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

(Biz Portal) และควำมเชื่อมโยงกับกระบวนกำรท ำงำนปัจจุบัน
• สำธิตกำรใช้ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

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

ถาม-ตอบ และรับฟังความคิดเห็น
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ขั้นตอนการให้บริการร่วมกับระบบ Biz Portal
(กรณีขอใหม)่

1818

ยืนยันตัวตน ยื่นค าขอ ตรวจสอบ
ค าขอ

พิจารณา
อนุมัติ

ช าระ
ค่าธรรมเนียม

จัดท า
ใบอนุญาต

ผู้ประกอบการ

เจ้าหน้าที่หน่วยงาน

รับใบอนุญาต

สมัครสมำชิก และ
ลงช่ือ Log-in เพื่อ

ใช้งำนระบบ

กรอกแบบฟอร์ม
ภ.ป.1 อัพโหลด

เอกสำร ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง และ

ยื่นแบบฟอร์ม 
ภ.ป.1

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่

อัพเดทสถำนะ: อนุมัติ 
พร้อมระบุค่ำธรรมเนียม 
= จ แนบหนังสือ ภ.ป.3

ติดตำมสถำนะ
และส่งข้อมูล/เอกสำร

เพิ่มเติม
(กรณีที่ต้องแก้ไข)

• ลงพื้นที่ตรวจป้ำย

ติดตำมสถำนะ
และส่งข้อมูล/

เอกสำรเพิ่มเติม
(กรณีที่ต้องแก้ไข)

อัพเดทสถำนะ:
อนุมัติ ปฏิเสธ

หรือให้แก้ไขเอกสำร

• กรอกข้อมูลค ำขอ
ลงระบบ MIS 2
(เมื่อครบถ้วน)

บันทึกรำยกำร
ประเมินภำษีใน 
ระบบ MIS 2 และ
ออกหนังสือภ.ป.3 
(มี Bill Payment
อยู่ส่วนท้ำย)

• ตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของ
แบบฟอร์ม ภ.ป.1
และเอกสำรประกอบ

ยืนยันเสร็จสิ้นค ำขอ

ปริ้นท์หนังสือ ภ.ป.3 ไป
ช ำระค่ำธรรมเนียม



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
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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 – คลัง#

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

24

เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการ

แบ่งเป็น 2 บทบาท ดังนี้..

พิจารณาอนุมัติ
- พิจำรณำเอกสำร (ครบถ้วน)
- พิจำรณำอนุมัติ และระบุค่ำธรรมเนียม

ส่งเอกสารที่แก้ไข
- อัปโหลดเอกสำรท่ีแก้ไขตำมกำรสั่งกำร3

ติดตามสถานะ
- ติดตำมสถำนะของค ำร้อง/ค ำขอ

ตรวจสอบประวัติค าขอ
- อัปเดทสถำนะกำรรับใบอนุญำต
- ตรวจสอบประวัติกำรพิจำรณำค ำร้อง/ค ำขอ

4

ตรวจสอบค าขอ
- ดูรำยละเอียดค ำร้อง/ค ำขอ
- สั่งกำรให้แก้ไขเอกสำร

เลือกใบอนุญาต ยื่นค าร้อง/ค าขอ
- เลือกใบอนุญำตหรือค ำขอ
- กรอกแบบฟอร์มและอัปโหลดเอกสำร

2

เข้าสู่ระบบ 
- ลงชื่อเข้ำใช้ระบบด้วยบัญชีเจ้ำหน้ำท่ี

เข้าสู่ระบบ 
- ลงชื่อเข้ำใช้ระบบด้วยบัญชีประชำชน1
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เจ้าหน้าที่ทดลองการใช้งานระบบ
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26

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 าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ส านักงานเขต กทม./
ส านักการคลัง กทม.



ถาม-ตอบ และรับฟังความคิดเห็น

27

ฝั่งผู้ประกอบการ

ฝั่งเจ้าหน้าที่
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