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1. คำอธิบายความหมายของปุ่มกดที่ใช้ภายในระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน 
ปุ่ม คำอธิบาย ผู้ใช้งาน 

 คลิกเพ่ือเข้าสู่ระบบ ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเม่ือลืมรหัสเข้าใช้งาน ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน 

ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือดูข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการ
ลงทุน 

ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 

คลิกเพ่ือลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 

คลิกเม่ือลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับอีเมล ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 

คลิกเม่ือต้องการศึกษา หรือดาวน์โหลดคู่มือการใช้
งานระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน 

ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 

คลิกเพ่ือเป็นแนวทางการกรอกคำขอกิจการด้าน
ดิจิทัล คำถามที่พบบ่อย และตัวอย่างคำขอ 

ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือ ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือไปต่อหน้าถัดไป ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือค้นหา ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือล้างข้อมูล ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือเลือกรายการ ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเม่ือต้องการย้อนขั้นตอน ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือเลือกประเภทกิจการ ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือตรวจสอบข้อมูลการกรอกคำขอ ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือบันทึกคำขอแบบร่าง ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือพิมพ์คำขอในรูปแบบไฟล์ PDF ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือยื่นคำขอรับการส่งเสริม ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำขอ ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือเลือกวันที่ ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือเพ่ิมข้อมูล ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือบันทึกข้อมูล ผู้ขอรับการส่งเสริม 
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ปุ่ม คำอธิบาย ผู้ใช้งาน 

 คลิกเพ่ือปิดหน้า ผู้ขอรับการส่งเสริม, 
เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือลบรายการ ผู้ขอรับการส่งเสริม, 
เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือกลับหน้าหลัก ผู้ขอรับการส่งเสริม, 
เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือดูรายละเอียด ผู้ขอรับการส่งเสริม, 
เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือย้อนขั้นตอน ผู้ขอรับการส่งเสริม, 
เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือดูตารางประวัติธุรกรรม ผู้ขอรับการส่งเสริม, 
เจ้าหน้าที่ 

 
คลิกเพ่ือแก้ไขคำขอ ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือคัดลอกคำขอ ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือดูรายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 
คลิกเพ่ือบันทึกแบบฟอร์มคำขอ ผู้ขอรับการส่งเสริม, 

เจ้าหน้าที่ 

 
คลิกเพ่ือพิมพ์คำขอ ผู้ขอรับการส่งเสริม, 

เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือยกเลิกคำขอ (สำหรับผู้ขอรับการส่งเสริม 
กรณีสถานะของคำขอยังไม่รับคำขอ) 

ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 คลิกเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกคำขอ ผู้ขอรับการส่งเสริม 

 
คลิกเพ่ือดูคำขอ (ไม่สามารถแก้ไขคำขอได้) ผู้ขอรับการส่งเสริม, 

เจ้าหน้าที่ 

 
คลิกเพ่ือส่งกลับคำขอ ผู้ขอรับการส่งเสริม, 

เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือรับคำขอ เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือยืนยันการส่งให้แก้ไขคำขอ เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือดำเนินการงานวิเคราะห์โครงการ เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือแสดงคำขอรับการส่งเสริม เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือแสดงข้อมูลรายงานวิเคราะห์โครงการ เจ้าหน้าที่ 
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ปุ่ม คำอธิบาย ผู้ใช้งาน 

 คลิกเพ่ือดูประวัติการประชุม เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือดูประวัติธุรกรรม เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือเปลี่ยนคณะประชุม เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือเลือกวันที่นัดหมาย เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือพิมพ์ร่างหนังสือแจ้งมติ เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือแก้ไขรายงานวิเคราะห์โครงการ เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือส่งข้อมูลให้กับกลุ่มประชุม เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือเพ่ิมข้อมูล เจ้าหน้าที่ 

  คลิกเพ่ือแก้ไขข้อมูล เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือลบรายการ เจ้าหน้าที่ 

 คลิกเพ่ือเพ่ิมรายการ เจ้าหน้าที่ 
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2. สถานะของระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน 
สถานะ คำอธิบาย 

ร่างคำขอ ผู้ขอรับการส่งเสริม บันทึกร่างคำขอไว้ แต่ยังไม่ได้ส่งคำขอ 
ยื่นคำขอ ผู้ขอรับการส่งเสริมยื่นคำขอไปยังเจ้าหน้าที่แล้ว 
คืนคำขอ ผู้ขอรับการส่งเสริมคืนคำขอ (ก่อนรับคำขอ) 
รอตรวจสอบ ผู้ขอรับการส่งเสริมยื่นคำขอเข้ามา และอยู่ระหว่างการ

ตรวจสอบคำขอของเจ้าหน้าที่ 
ส่งให้แก้ไข เจ้าหน้าที่ส่งกลับคำขอให้กลับผู้ขอรับการส่งเสริมแก้ไข 
รับคำขอแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการรับคำขอแล้ว 
รอนัดหมายชี้แจงโครงการ หลังจากเจ้าหน้าที่รับคำขอแล้วจะต้องมีการนัดหมายชี้แจง

โครงการ 
อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโครงการของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

โครงการ 
บันทึกผลพิจารณา เจ้าหน้าที่บันทึกผลการพิจารณาโครงการ 
อนุมัติ เจ้าหน้าที่อนุมัติคำขอ 
ไม่อนุมัติ เจ้าหน้าที่ไม่อนุมัติคำขอ 
ยกเลิกคำขอ เจ้าหน้าที่ยกเลิกคำขอ 
ยกเลิกให้การส่งเสริม เจ้าหน้าที่ยกเลิกให้การส่งเสริม 
รอนัดหมายชี้แจงโครงการ รอการนัดหมายชี้แจงโครงการระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ขอรับ

การส่งเสริม 
รอตอบรับการส่งเสริม รอตอบรับการส่งเสริมระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ขอรับการ

ส่งเสริม 
รอตรวจสอบคำขอ รอตรวจสอบคำขอระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ขอรับการส่งเสริม 
รอมอบหมายผู้ปฏิบัติ รอมอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

โครงการ 
รอมอบหมายหัวหน้าสาย/ผู้ปฏิบัติ รอมอบหมายงานให้แก่หัวหน้าสาย/ผู้ปฏิบัติ 
ส่งกลับผู้อำนวยการ/หัวหน้าสาย ส่งกลับคำขอให้แก่ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสาย 
ยื่นขอดําเนินการแทน ผู้ขอรับการส่งเสริมกดยื่นขอดําเนินการแทน 
รออนุมัติยื่นขอดําเนินการแทน หลังจากยื่นขอดําเนินการแทน และรอการอนุมัติจาก

เจ้าหน้าที่ 
อนุมัติยื่นขอดําเนินการแทน เจ้าหน้าที่อนุมัติยื่นขอดําเนินการแทน 
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3. การใช้งานระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน 
3.1 ข้อ 1.2 กรณีจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว 

กรณีมีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว ไม่มีข้อมูลมาแสดง (เฉพาะกรณีบันทึกร่างของคำขอไว้) 

- ให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือย้อนไปยังขั้นตอนการเลือกประเภทกิจการ 

 
 

- ให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือย้อนไปยังขั้นตอนการเลือกประเภทธุรกิจ 

 
 

- ให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือย้อนไปยังขั้นตอนการกรอกข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสริม 
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- เลือกคำนำหน้านิติบุคคล เป็น “บริษัท”, “สหกรณ์” หรือ “มูลนิธิ” ตามคำนำหน้านิติบุคคลของ
ท่าน 

 
 

- กรอกเลขทะเบียนบริษัท และคลิก  เพ่ือดึงข้อมูลจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิกปุ่ม “ต่อไป” เพ่ือกรอกรายละเอียดคำขอ 
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3.2 ข้อ 1.7 กรอกรายละเอียดกรณีที่นิติบุคคลดำเนินการอยู่แล้ว ให้ระบุกำลังผลิตและผลการดำเนินงาน  
ที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริม 3 ปี ย้อนหลัง 
วิธีการกรอก 
- หากผู้ขอรับการส่งเสริมกรอกผลิตภัณฑ์แล้ว กรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ จำนวน หน่วย ปริมาณ มูลค่า  

ของกำลังผลิตเต็มที่ต่อปี ปริมาณผลิตจริง ยอดขายในประเทศ และยอดขายส่งออก (ต้องกรอก

อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์) 

***หมายเหตุ : 1. หากผู้ขอรับการส่งเสริมกรอกผลิตภัณฑ์แล้ว กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกคอลัมน์ 
2. หากไม่มีข้อมูลกำลังผลิตและผลการดำเนินงาน ทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริม 3 ปี 

ย้อนหลัง ให้เลือก “กรณีไม่มีข้อมูลให้คลิกที่นี่” 
3. ในการกรอกข้อมูลจำเป็นต้องกรอกให้ครบทั้ง 3 ปีย้อนหลัง หากมีปีใดไม่มีข้อมูลให้กรอก

เป็น “-”, จำนวนกรอกเป็น “0.00” และหน่วยเลือกเป็น “ไม่ระบุ” 
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กรณีกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 
- กรณีกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือน “กรุณาระบุรายละเอียด 1.7 กำลังการผลิตเต็มที่

ต่อปี และปริมาณผลผลิตจริงให้ครบ” เพื่อให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามวิธีการกรอกตาม
ข้อ 3.1 
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กรณีกรอกปริมาณผลิตจริงเกินกำลังการผลิตเต็มที่ต่อปี 
- กรณีกรอกปริมาณผลิตจริงเกินกำลังการผลิตเต็มที่ต่อปี ระบบจะแจ้งเตือน “1.7 ผลิตภัณฑ์ : … 

ปริมาณผลิตจริงห้ามเกินกำลังผลิตเต็มที่ต่อปี” ให้ดำเนินการแก้ไขปริมาณผลิตจริงต่อปี เพื่อให้
สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได ้

 
 

กรณีกรอกรายละเอียดไม่ครบทั้ง 3 ปีย้อนหลัง 
- กรณีรายละเอียดไม่ครบทั้ง 3 ปีย้อนหลัง ระบบจะแจ้งเตือนกรอกปริมาณผลิตจริงเกินกำลังการ

ผลิตเต็มที่ต่อปี ระบบจะแจ้งเตือน “1.7 กรุณาระบุรายละเอียด กำลังผลิตและผลการดำเนินงาน
ทั้งท่ีได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริม 3 ปี ย้อนหลังให้ครบ”  

- ให้ดำเนินการกรอกรายละเอียดให้ครบทั้ง 3 ปี หากในปีใดไม่มีข้อมูลสามารถกรอกเป็น - ได้ และ
ในช่องหน่วยเลือกเป็น “ไม่ระบุ” 
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3.3 ข้อ 4.1 บันทึกรายละเอียดโครงการ 
วิธีการกรอก 
1. คลิกแท็บ รายละเอียดโครงการ 
2. ระบบแสดงหน้ารายละเอียดโครงการ กรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต 

- ช่องชื่อผลิตภัณฑ์ ภาษาอังกฤษ จะกรอกได้แค่ภาษาอังกฤษ อักขระ และตัวเลข 
- ช่องชื่อผลิตภัณฑ์ ภาษาไทย จะกรอกได้แค่ภาษาไทย อักขระ และตัวเลข 
- ช่องกำลังผลิตเต็มที่ต่อปี ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 
- ช่องชั่วโมง/วัน ต้องกรอกไม่เกิน 24.0 ชั่วโมง 
- ช่องวัน/ปี ต้องกรอกไม่เกิน 365 วัน 

3. ระบบดึงข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ ภาษาอังกฤษ และหน่วยไปแสดงที่ข้อ 7.2 ปริมาณการผลิต 
***หมายเหตุ : 1. หากผู้ขอรับการส่งเสริมกรอกผลิตภัณฑ์แล้ว กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกคอลัมน์ 

2. ต้องกรอกผลิตภัณฑ์หลักในช่องที่กำหนด กรณีท่ีมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 3 รายการ ให้แนบ
ไฟล์ที่หัวข้อ 4.1 

3. กรณีที่ไม่กรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิในการส่งคืนเพื่อดำเนินแก้ไข
ให้ถูกต้องต่อไป 
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กรณีกรอกชื่อผลิตภัณฑ์ในช่อง “ชื่อภาษาอังกฤษ”  
- กรณกีรอกชื่อผลิตภัณฑ์ในช่อง “ชื่อภาษาอังกฤษ” เป็นภาษาไทย หรืออักขระพิเศษ ระบบจะแจ้ง

เตือน “กรุณาระบุภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข”  

 
 

กรณีกรอกเวลาทำงาน  
- กรณีกรอกเวลาทำงาน ชั่วโมง/วัน เกิน 24 ชั่วโมง ระบบจะแจ้งเตือน “จำนวนที่ระบุต้องไม่เกิน 

24” ให้ดำเนินการแก้ไขชั่วโมง/วัน ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง/วัน 

 
 

- กรณกีรอกเวลาทำงาน วัน/ปี เกิน 365 วัน ระบบจะแจ้งเตือน “จำนวนที่ระบุต้องไม่เกิน 365” ให้
ดำเนินการแก้ไขวัน/ปี ต้องไม่เกิน 365 วัน/ปี 
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3.4 ข้อ 4.5 รายละเอียดเครื่องจักร  
วิธีการกรอก 
1. กรอกรายละเอียดเครื่องจักร หากต้องการแนบเอกสารเพ่ิมเติมรายละเอียดเครื่องจักรหลัก ให้คลิก

ปุ่ม    
2. ในส่วนของรายละเอียดเครื่องจักรเป็นการดึงข้อมูลมาจากข้อ 2.2 หากต้องการแก้ไขข้อมูลไปที่แท็บ 

2. แผนการเงิน หรือคลิก ที่นี่ และคลิกปุ่ม   
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3.5 ยื่นขอดำเนินการแทน 
กรณีที่ผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมคนใหม่หรือบริษัทต้องการดำเนินการเองหรือดำเนินการแทนผู้ยื่นขอรับ

การส่งเสริม(ปัจจุบัน) โดยติดต่อกับสำนักงานฯเพื่อขอเลข DOC และนำเลข DOC นั้นกรอกเข้าสู่ระบบ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู ข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสริม จากนั้นคลิก  ยื่นขอดำเนินการแทน 

 
 

2. ระบบแสดงหน้าจอค้นหาของเมนูยื่นขอดำเนินการแทน เพ่ิมข้อมูลใหม่ โดยคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
 

3. ระบบแสดงหน้าจอตารางยื่นขอดำเนินการ เพ่ิมข้อมูลการยื่นขอดำเนินการ  โดยคลิกปุ่ม  
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- กรอกข้อมูลการยื่นขอดำเนินการ และแนบไฟล์ 
- คลิกปุ่ม  

  
 

4. หลังจากเพ่ิมข้อมูลลงตารางเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  
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5. ระบบจะแสดงสถานะข้อมูลที่บันทึก รออนุมัติ  สามารถดูรายละเอียด และลบข้อมูลได้ 

 
 

สถานะ : รออนุมัติ หมายถึง รอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทำการตรวจสอบข้อมูล 
อนุมัติ หมายถึง เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมสามารถเข้ามา
ดำเนินการต่อได ้
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