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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

กำรลงทะเบียนเข้ำใช้งำนระบบ 
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ เพ่ือเข้าใช้งานระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment 

Promotion) มีข้ันตอนดังนี ้

1. เข้าสู่หน้าจอระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment Promotion)  

2. คลิกท่ีปุ่ม “ลงทะเบียนเข้ำใช้งำนระบบ” 

 
รูปที ่1 แสดงหน้าจอ Login เขา้สูร่ะบบสนบัสนุนงานส่งเสรมิการลงทุน (e-Investment Promotion) 

  

1 

2 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3. ระบบจะเปิดหน้าจอข้อตกลงในการสมัครสมาชิกระบบ e-Investment Promotion อ่านรายละเอียด

ข้อตกลง จากนั้นคลิก  ยอมรับเงื่อนไข 
4. คลิกปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข” 

  
รูปที่ 2 แสดงหน้าจอข้อตกลงในการสมคัรสมาชิกระบบ e-Investment Promotion 

 
*** กรุณาเลือก "ยอมรับเงื่อนไข" เพ่ือยืนยันการรับทราบและยอมรับเงื่อนไขในการสมัครสมาชิกระบบ e-
Investment Promotion  
*** ทางส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อตกลงในการ
ให้บริการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า 
 
  

3 

4 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

5. ระบบแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลการสมัครสมาชิก กรอกรายละเอียดข้อมูลเจ้าของบัญชีลงไปให้
ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันก ากับ ดังนี้ 

- เลือกเลขที่ใช้สมัครสมาชิก เลขท่ีบัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง 
- เลือกค าน าหน้า 
- กรอกชื่อ (ไทย) นามสกุล (ไทย) 
- กรอกชื่อ (อังกฤษ) นามสกุล (อังกฤษ) 
- กรอกอีเมล 
- กรอกเบอร์มือถือ 
- กรอกเบอร์โทรศัพท์ 
- กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพ 

6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปท่ี 3 แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลการสมัครสมาชิก 

 

 

 

6 

5 



              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 4 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

7. แสดงหน้ากรุณากดลิงก์ยืนยันตัวตนทางอีเมล คลิกปุ่ม “ตกลง” 

 
รูปที่ 4 แสดงหน้าจอกรณุากดลิงก์ยืนยันตัวตนทางอีเมล 

 
ควรใช้อีเมลของเจ้าของบัญชีหรืออีเมลของบริษัทที่จะใช้ในการติดต่อกับระบบ e-Investment Promotion  
*** กรุณารอรับอีเมลตอบกลับภายใน 30 นาที  
*** กรุณาตรวจสอบอีเมลใน Inbox หรือ Junkmail ด้วย และกรณีไม่ได้รับอีเมลให้กลับไปที่หน้าล็อกอินเข้าสู่
ระบบ และกดปุ่ม "กรณีไม่ได้รับอีเมล" 
*** หากไม่กดลิงค์ยืนยันตัวตนจากอีเมลภายใน 24 ชม. ข้อมูลจะถูกลบออกจากระบบอัตโนมัติ 
 

8. หลังจากลงทะเบียนข้อมูลสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าอีเมลที่ได้ท าการลงทะเบียนเอาไว้ เพ่ือเข้ามากด
ลิงคย์ืนยันตัวตน โดยจะมี username และ password ส่งมาด้วย 

 
รูปที่ 5 แสดงหน้าจอกดลิงค์ยืนยันตัวตนทางอีเมล 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

กรณลีงทะเบียนแล้วไมไ่ด้รับอีเมล 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม “ลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับอีเมล” 

 
รูปที่ 6 แสดงหน้าจอ Login เข้าสูร่ะบบสนบัสนุนงานส่งเสรมิการลงทุน (e-Investment Promotion) 

 

2. แสดงหน้าจอลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับอีเมล กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มี
เครื่องหมายดอกจันก ากับ สามารถกรอกอีเมลเดิม หรืออีเมลใหม่ได้ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง” 

 
รูปที่ 7 แสดงหน้าจอลงทะเบียนแล้วไมไ่ดร้ับอีเมล 

 

3. จากนั้นระบบจะส่งลิงค์เพ่ือยืนยันตัวตนไปยังอีเมลที่ได้ท าการลงทะเบียนเอาไว้ แล้วกดลิงค์เพ่ือยืนยัน
ตัวตน เพ่ือท าการเข้าระบบต่อไป 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

กรณลีืมรหสัเข้ำใช้งำน 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม “ลืมรหัสเข้ำใช้งำน” 

 
รูปที่ 8 แสดงหน้าจอ Login เข้าสูร่ะบบสนบัสนุนงานส่งเสรมิการลงทุน (e-Investment Promotion) 

 

2. กรอกเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางที่ใช้ในการสมัครสมาชิก ข้อมูลจะถูกส่งไปยังอีเมล
ที่ใช้สมัคร แล้วคลิกปุ่ม “ตกลง” 

 
รูปที่ 9 แสดงหน้าจอลืมรหัสเข้าใช้งาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บทท่ี 1 กำรเข้ำสู่ระบบ (Login) ส ำหรับผู้ขอรบักำรส่งเสรมิ 
การเข้าใช้งานระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment Promotion) มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เข้าใช้งานผ่าน Internet Browser ตามต้องการ เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer เป็นต้น  

2. ให้กรอก URL ของระบบลงไปในช่อง Address แล้วกด Enter หรือ Go 

3. กรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ของท่านลงไป แล้วคลิกปุ่ม “เข้ำสู่ระบบ” 

 
รูปที่ 10 แสดงหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment Promotion)  



              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 8 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

4. แสดงหน้าจอหลักของระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment Promotion) สามารถ
เลือกภาษาในการใช้งาน Thai, English หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ โดยคลิกที่ “ชื่อผู้ใช้งาน” 

 
รูปที่ 11 แสดงหน้าหลักระบบสนบัสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment Promotion) 

  



              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 9 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

1.1 กำรแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
1. คลิก “ชื่อผู้เข้ำใช้งำน” จากนั้นคลิก “Profile” 

 
รูปที่ 12 แสดงหน้าหลักระบบสนบัสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment Promotion) 

 

2. ระบบแสดงหน้าข้อมูลส่วนตัว แก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ หากต้องการแก้ไขรหัสผ่าน ให้คลิก  

 
รูปที่ 13 แสดงหน้าจอข้อมูลส่วนตวั 
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              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 10 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3. ระบบแสดงหน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน แก้ไขข้อมูลตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปที่ 14 แสดงหน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 
หมายเหตุ : รหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก ตัวใหญ่ และ ตัวเลข รวมกันจ านวน 8 

หลักข้ึนไป 
 

4. เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปที่ 15 แสดงหน้าจอข้อมูลส่วนตวั 
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              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 11 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บทท่ี 2 โมดลูงำนส ำคญั  
 

2.1 กำรแจ้งสถำนะกำรรับค ำขอ 
1. บริษัทสามารถตรวจสอบสถานะค าขอว่าเจ้าหน้าที่รับค าขอหรือไม่ โดยเข้ามาท่ีหน้า ประวัติกำรยื่นค ำ

ขอรับกำรส่งเสริม ดังรูป จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม ตำรำงประวัติธุรกรรม 

 

รูปที่ 16 แสดงหน้าจอประวตัิการยื่นค าขอรับการส่งเสริม 
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              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 12 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

2. เมื่อคลิ๊กปุ่ม ตำรำงประวัติธุรกรรม จะปรากฎตารางและขึ้นข้อความว่า รอนัดหมำยชี้แจงโครงกำร ซ่ึง

หมายความว่าเจ้าหน้าที่ธุรการได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว 

  

รูปที่ 17 แสดงหน้าจอตารางประวัติธุรกรรม 

 

3. เมื่อได้รับค าขอแล้ว ระบบจะด าเนินการส่งอีเมล์ให้กับบริษัทโดยอัตโนมัติ ตามอีเมล์ที่แจ้งไว้ในระบบ 

 

รูปที่ 18 แสดงหน้าจออีเมล์แจ้งสถานะของรายการยื่นค าขอรับการส่งเสริม 
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              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 13 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

2.2 กำรเปลี่ยนประเภทกจิกำร/ ประเภทค ำขอ 
 

กำรเปลี่ยนประเภทกิจกำร/ประเภทค ำขอ : หลักกำรส ำคัญคือ เลือกประเภทกิจกำรที่ต้องกำร แล้วระบบ

จะดึงแบบฟอร์มค ำขอที่เกี่ยวข้องขึ้นมำให้อัตโนมัติ   

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. คลิ๊กท่ีเมนู ค ำขอรับกำรส่งเสริม จากหน้าหลักของระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment 

Promotion) 

 

รูปที่ 19 แสดงหน้าหลักระบบสนบัสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment Promotion) 

2. ระบบแสดงหน้าจอค าขอรับการส่งเสริมดังรูป ให้คลิ๊กที่เมนู ประวัติกำรยื่นค ำขอกำรส่งเสริม 

 

รูปที่ 20 แสดงหน้าจอค าขอรับการส่งเสริม 
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              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 14 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3. เมื่อเข้าสู่หน้าจอประวัติการยื่นค าขอการส่งเสริม ให้ค้นหาข้อมูลค าขอ และเลือกค าขอที่จะด าเนินการ

เปลี่ยนประเภทกิจการ โดยคลิ๊กที่ปุ่ม ดูรำยละเอียด 

* หมำยเหตุ ต้องเลือกค าขอที่มีสถานะเป็น ร่ำงค ำขอ หรือ ส่งกลับแก้ไข เท่านั้น  

   หากอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ หรือรอนัดหมายชี้แจงโครงการ จะไม่สามารถเปลี่ยนประเภทกิจการได้ 

 

รูปที่ 21 แสดงหน้าจอประวตัิการยื่นค าขอการส่งเสรมิ 

4. ระบบแสดงรายละเอียดของค าขอที่เลือกดังรูป ให้คลิ๊กปุ่ม แก้ไขค ำขอ เพ่ือด าเนินการเปลี่ยนประเภท

กิจการ 

 

รูปที่ 22 แสดงหน้าจอรายละเอยีดของประวัติการยื่นค าขอการส่งเสริม  
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              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 15 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

5. ระบบแสดงรายละเอียดค าขอ จากนั้นคลิ๊กปุ่ม ย้อนขั้นตอน เพ่ือด าเนินการเปลี่ยนประเภทกิจการ 

 

รูปที่ 23 แสดงหน้าจอรายละเอยีดของประวัติการยื่นค าขอการส่งเสริม 

6. ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนการย้อนขั้นตอนดังรูป ให้คลิ๊กปุ่ม ย้อนขั้นตอน  

 

รูปที่ 24 แสดงหน้าจอแจ้งยืนยันการย้อนข้ันตอน 
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              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 16 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

7. หลังจากย้อนขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ยื่นค ำขอรับกำรส่งเสริม ดังรูป ซึ่งสามารถ

ด าเนินการเปลี่ยนประเภทกิจการได้ โดยคลิ๊กที่ปุ่ม เลือกประเภทกิจกำร  

 

รูปที่ 25 แสดงหน้าจอการยื่นค าขอการส่งเสริม 
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              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 17 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

2.3 แบบประกอบค ำขอ 
 กรณีที่มีการเลือกประเภทค าขอ ที่ต้องมีการกรอกข้อมูลในแบบประกอบค าขอเพ่ิมเติมด้วยนั้น ระบบ

จะท าการดึงแบบประกอบค าขอให้อัตโนมัติ หลังจากที่บริษัทด าเนินการกรอกข้อมูลในแบบค าขอหลักแล้ว

เสร็จ ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างแบบค าขอหลักและแบบประกอบค าขอ มีความถูกต้อง

ตรงกัน หรือสอดคล้องกัน ซึ่งเป็นไปตามประเภทกิจการที่เลือกว่าเป็นค าขอประเภทใด เช่น ค าขอ SMEs, ค า

ขอบริการ และค าขอซอฟต์แวร์ ซึ่งจะมีแบบประกอบค าขอแนบท้ายในแต่ละประเภทกิจการที่เกี่ยวข้อง 

 

รูปที่ 26 แสดงหนา้จอยื่นค าขอรับการส่งเสริม  

 

  



              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 18 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

2.4 กำรคัดลอกโครงกำร 
1. การคัดลอกโครงการ สามารถท าได้ในส่วนของบริษัทเท่านั้น โดยเข้าไปที่เมนู ค ำขอรับกำรส่งเสริม  

วัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บริษัทหรือที่ปรึกษาโครงการ สามารถน าข้อมูลโครงการเดิมที่

เคยยื่นขอรับการส่งเสริมไว้แล้ว ท าการคัดลอกแล้วน ามาปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ

ยื่นขอรับการส่งเสริมเป็นโครงการใหม่ได้ ลดเวลาในการกรอกข้อมูลใหม่ทั้งโครงการ 

 

รูปที่ 27 แสดงหน้าหลักระบบสนบัสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment Promotion) 

2. จากนั้นคลิ๊กเมนู ประวัติกำรยื่นค ำขอรับกำรส่งเสริม 

 

รูปที่ 28 แสดงหน้าจอค าขอรับการส่งเสริม  
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              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 19 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3. คลิ๊กปุ่ม ดูรำยละเอียด เพ่ือแสดงรายละเอียดโครงการที่จะน ามาคัดลอก 

 

รูปที่ 29 แสดงหน้าจอประวตัิการยื่นค าขอรับการส่งเสริม 

4. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดดังรูป ให้คลิ๊กปุ่ม คัดลอก 

 

รูปที่ 30 แสดงหน้าจอประวตัิการยื่นขอรับการส่งเสริม   
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              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 20 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

5. เมื่อคลิ๊กปุ่มคัดลอกแล้ว ต้องด าเนินการเลือกว่าจะใช้ประวัติการยื่นเดิม หรือยื่นค าขอรับการส่งเสริมใหม่ 

แล้วคลิ๊กปุ่ม ต่อไป  

➢ กรณีเลือกปุ่ม ประวัติกำรยื่น รายละเอียดต่างๆ ของบริษัทที่คัดลอกจะมาทั้งหมด เพ่ือใช้ยื่นค าขอ

ในนามบริษัทเดิม 

➢ กรณีเลือกปุ่ม ขอรับกำรส่งเสริมใหม่ รายละเอียดต่างๆ ของบริษัทที่คัดลอกจะมาทั้งหมด ยกเว้น

รายละเอียดของผู้รับการส่งเสริมที่บริษัทต้องกรอกใหม่ เพ่ือขอส่งเสริมในนามบริษัทใหม่ 

 

รูปท่ี 31 แสดงหน้าจอยื่นค าขอรับการส่งเสริม  

6. คลิ๊กเลือก ประเภทธุรกิจ แล้วคลิ๊กปุ่ม ต่อไป  

 

รูปที่ 32 แสดงหน้าจอเลือกประเภทธุรกิจ  
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              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 21 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

7. ท าการเลือก ประเภทกิจกำร และเลือก แบบฟอร์มขอรับกำรส่งเสริม แล้วคลิ๊กปุ่ม ต่อไป  

 

รูปที่ 33 แสดงหน้าจอเลือกประเภทกิจการและแบบฟอร์ม  

8. ระบบแสดงหน้าจอผู้ขอรับการส่งเสริมในแถบแรก ซึ่งระบบได้คัดลอกข้อมูลมาให้แล้ว  สามารถกรอก

ข้อมูลเพ่ิมเติม ปรับปรุงข้อมูลในแต่ละแถบได้ เช่น แผนการเงิน ที่ตั้งโรงงาน รายละเอียดโครงการ การ

จ้างงาน การตลาด แผนด าเนินงาน ต้นทุนและก าไร ประโยชน์ นัดหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 

รูปที่ 34 แสดงหน้าจอบันทึกยื่นค าขอรับการส่งเสรมิ  
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              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 22 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

2.5 กำรยกเลิกค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 กรณีท่ีค าขอของบริษัทอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบความถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ธุรการของกองยังไม่ได้
ลงเลขรับค าขอ บริษัทสามารถยกเลิกค าขอดังกล่าวได้  ยกเว้นกรณีที่เจ้าหน้าธุรการได้ลงเลขรับค าขอแล้ว 
บริษัทจะไม่สามารถยกเลิกค าขอดังกล่าวได้ แต่จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบว่าต้องการยกเลิกค าขอ
ดังกล่าว เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าสู่กระบวนการคืนค าขอต่อไป 
 
1. คลิ๊กเมนู ค ำขอรับกำรส่งเสริม 

 

รูปที่ 35 แสดงหน้าหลักระบบสนบัสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment Promotion) 

2. จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม ประวัติกำรยื่นค ำขอ 

 

รูปที่ 36 แสดงหนา้จอค าขอรับการส่งเสริม 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3. ระบบแสดงหน้าจอประวัติการยื่นค าขอรับการส่งเสริมขึ้นมา ให้คลิ๊กที่ปุ่ม ดูรำยละเอียด 

 

รูปที่ 37 แสดงหนา้จอประวตัิการยื่นค าขอการส่งเสรมิ 

4. ระบบแสดงรายละเอียดค าขอ คลิ๊กปุ่ม ยกเลิกค ำขอ เพ่ือด าเนินการยกเลิกค าขอนั้นๆ 

 

รูปที่ 38 แสดงหนา้จอรายละเอยีดประวตัิยื่นค าขอการส่งเสริม 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

5. กรอกเหตุผลในการยกเลิกค าขอแล้วคลิ๊กปุ่ม บันทึก ระบบจะส่งไปให้เจ้าหน้าที่ยืนยันการยกเลิกค าขอ

ต่อไป  

 

รูปที่ 39 แสดงหนา้จอยกเลิกค าขอ 

6. เมื่อทางเจ้าหน้าอนุมัติการยกเลิกค าขอแล้ว ในหน้า ประวัติกำรยื่นค ำขอ จะแสดงสถานะ ยกเลิกค ำขอ  

 

รูปที่ 40 แสดงหน้าจอสถานการณย์กเลิกค าขอ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บทท่ี 3 ค ำขอรับกำรสง่เสริม 
3.1 ยื่นค ำขอรับกำรส่งเสริมใหม่ 

1. คลิกเมนู ค ำขอรับกำรส่งเสริม จากนั้นคลิก  ยื่นค ำขอรับกำรส่งเสริมใหม่ 

 
รูปที่ 41 แสดงหน้าจอค าขอรับการส่งเสริม 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอกรอกข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสริม เลือกข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสริม โดยมีให้เลือก 2 
รูปแบบ คือเลือกผู้ขอรับการส่งเสริม หรือกรอกข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสริมใหม ่

 
รูปที่ 42 แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสริม 

  

1 

2 



              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 26 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

ตัวอย่ำง กรณีเลือกผู้ขอรับกำรส่งเสริม 

- เลือกผู้ขอรับการส่งเสริม โดยคลิก  

 
รูปที่ 43 แสดงหน้าจอเลือกผู้ขอรบัการส่งเสริม 

 

- ระบบแสดงหน้าข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสริม สามารถค้นหาข้อมูลได้โดยกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล 
และชื่อบริษัท แล้วคลิกปุ่ม ค้นหำ 

- จากนั้นคลิก  เลือกผู้ขอรับการส่งเสริมตามต้องการ 

 
รูปที่ 44 แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ขอรบัการส่งเสริม 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- ระบบแสดงข้อมูลที่เลือก แล้วคลิกปุ่ม ต่อไป 

 
รูปที่ 45 แสดงหน้าจอเลือกผู้ขอรบัการส่งเสริม 

 

ตัวอย่ำง กรณีเลือกกรอกข้อมูลผู้ขอรับกำรส่งเสริมใหม่ 
- เลือกผู้ขอรับการส่งเสริม ได้ 2 รูปแบบ ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคล หรือจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว 

 
รูปที่ 46 แสดงหน้าจอเลือกกรอกข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสรมิใหม ่
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรณีเลือก ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคล ให้กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมาย
ดอกจันก ากับ แล้วคลิกปุม่ บันทึก 

 
รูปที่ 47 แสดงหน้าจอเลอืกยังไม่จดัตั้งนิติบุคคล 

 

- กรณี เลื อก  จัดตั้ งนิ ติ บุ คคลแล้ ว  สามารถกรอกทะเบี ยนบริษัท  เลขที่  แล้ วคลิ กปุ่ ม 

 ระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมา แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 48 แสดงหน้าจอเลือกจดัตั้งนิติบุคคลแล้ว 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3. หลังจากบันทึกกรอกข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสริมแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกประเภทธุรกิจ 
เลือกขนาดธุรกิจที่จะยื่นขอรับการส่งเสริม กิจการทั่วไป หรือกิจการ SMEs จากนั้นคลิกปุ่ม 
ต่อไป 

 
รูปที่ 49 แสดงหน้าจอเลือกประเภทธุรกิจ 

 

4. ระบบแสดงหน้าประเภทธุรกิจ กิจการทั่วไป เลือกประเภทกิจการ โดยคลิกปุ่ม 

 

 
รูปที่ 50 แสดงหน้าจอประเภทธุรกิจ กิจการทั่วไป 

  

4 

3 



              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 30 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- แสดงหน้าเลือกประเภทกิจการ โดยคลิก  ตามประเภทกิจการที่ต้องการ 

 
รูปที่ 51 แสดงหน้าจอเลือกประเภทกิจการ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

5. เลือกภาษาของแบบฟอร์มขอรับการส่งเสริม แล้วคลิกปุ่ม ต่อไป 

 
รูปที่ 52 แสดงหน้าจอประเภทธุรกิจ กิจการทั่วไป 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.2 กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกิจกำรทั่วไป 
หน้าจอบันทึกรายละเอียดขอรับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการทั่วไป สามารถบันทึกข้อมูลโดยมี

แท็บต่างๆ ได้แก่ ผู้ขอรับการส่งเสริม แผนการเงิน ที่ตั้งโรงงาน รายละเอียดโครงการ การจ้างงาน การตลาด 

แผนด าเนินงาน ต้นทุนและก าไร ประโยชน์ นัดหมาย และเอกสาร เป็นต้น  

เมื่อต้องการกรอกรายละเอียดในเรื่องอะไรก็คลิกเข้าที่แท็บนั้นๆ เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลในแท็บที่ท าการกรอกรายละเอียดให้อัตโนมัติ 

 

3.2.1 บันทึกรำยละเอียดผู้ขอรับกำรส่งเสริม 
1. คลิกแท็บ ผู้ขอรับกำรส่งเสริม กรณีบัญชีผู้ใช้งานประเภท “บุคคลทั่วไป” : กรอกข้อมูล

เฉพาะข้อที่ “1.1 กรณียังไม่จัดตั้งนิติบุคคล”  

 
ภาพข้อที่ 1.1 กรณียังไม่จดัตั้งนิตบิุคคล 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรณีบัญชีผู้ใช้งานประเภท “นิติบุคคล” : กรอกข้อมูลเฉพาะข้อที่ “1.2 กรณีจัดตั้งนิติ
บุคคลแล้ว”กรอกรายละเอียดผู้ขอรับการส่งเสริมให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน
ก ากับดังนี้ 

• แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของกรณีจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว 

• แนบหนังสือรับรอง โดยคลิกปุ่ม  

• แนบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยคลิกปุ่ม  

• แนบงบการเงินปีล่าสุด โดยคลิกปุ่ม  

 
ภาพข้อที่ 1.2 กรณีจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดผู้ขอรับการส่งเสริม (ถ้ามี - โปรดแนบประวัติและรายละเอียดธุรกิจที่ผ่าน
มาของผู้ขอรับการส่งเสริม) 

 
ภาพข้อที่ 1.3 รายละเอียดผู้ขอรับการส่งเสริม(ถ้ามี - โปรดแนบประวัติและรายละเอียดธุรกิจท่ีผ่านมาของผู้ขอรับการส่งเสรมิ) 

 
- กรอกรายละเอียดชื่อตัวแทนส าหรับการติดต่อ 

 
ภาพข้อที่ 1.4 ช่ือตัวแทนส าหรับตดิต่อ 

 
- กรอกรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้น สามารถเพ่ิมรายชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมลงทุน เรียงล าดับ

การถือหุ้นจากมากไปน้อย เฉพาะที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้กรอกเรียงล าดับ

การถือหุ้นด้วยตัวเอง) โดยคลิก  

 
ภาพข้อที่ 1.5 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดสถิติการจ้างงานของบริษัทที่มีอยู่เดิม 3 ปีย้อนหลัง  

 
ภาพข้อที่ 1.6 สถิติการจ้างงานของนิติบุคคลที่มีอยูเ่ดิม 3 ปีย้อนหลงั 

 
- กรอกรายละเอียดกรณีท่ีนิติบุคคลด าเนินการอยู่แล้ว ให้ระบุก าลังผลิตและผลการ

ด าเนินงาน ที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริม 3 ปี ย้อนหลัง 

 
ภาพข้อที ่1.7 กรณีที่นิติบุคคลด าเนินการอยู่แล้ว ให้ระบุก าลังผลิตและผลการด าเนินงาน ทั้งที่ไดร้ับและไม่ได้รับการส่งเสรมิ  

3 ปี ย้อนหลัง 
 

- กรอกรายละเอียดผลประกอบการสุทธิ 3 ปีย้อนหลัง 

ภาพข้อที่ 1.8 ผลประกอบการสุทธิ 3 ปีย้อนหลัง 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.2.2  บันทึกรำยละเอียดแผนกำรเงิน 
1. คลิกแทบ็ แผนกำรเงิน  

- กรอกรายละเอียดแผนการเงิน โดยกรอกข้อมูลเงินทุนจดทะเบียน และเงินกู ้ 

  
รูปที่ 53 แสดงหน้าจอแผนการเงิน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดแผนการลงทุน โดยกรอกค่าก่อสร้างหรือค่าเช่าระยะเวลามากกว่า 3 ปี 

- กรอกค่าเครื่องจักรหรือค่าเช่าระยะเวลามากกว่า 1 ปี โดยคลิก  

  
รูปที่ 54 แสดงหน้าจอแผนการลงทุน 

 
 
  



              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 38 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

  - ระบบจะแสดงหน้าขอรับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการทั่วไป ข้อ 4.5 กรอก
รายละเอียดเครื่องจักรลงไปให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม ต่อไป 

  
รูปที่ 55 แสดงหน้าจอขอรับการสง่เสริมการลงทุนส าหรับกิจการทั่วไป ข้อ 4.5 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกค่าติดตั้ง 
- กรอกค่าทดลองเครื่อง 
- กรอกค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ 
- กรอกมูลค่าสินทรัพย์อ่ืน ๆ 
- กรอกค่าท่ีดิน 
- กรอกค่าวิชาการ 
- กรอกเงินทุนหมุนเวียน 

  
 
หมายเหตุ : 1) ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ และมูลค่าสินทรัพย์อื่น ดูความหมาย

ตามประกาศ ส านักงานที่ ป. 1/2545  
2) ค่าวิชาการ ให้หมายความถึง ค่าสิทธิบัตร ค่าลิขสิทธิ์ Know-How ค่าเครื่องหมายการค้า และ
สิทธิการผลิต 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.2.3  บันทึกรำยละเอียดท่ีตั้งโรงงำน 
1. คลิกแท็บ ที่ตั้งโรงงำน 

2. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลที่ตั้งโรงงานให้คลิกปุ่ม  เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 56 แสดงหน้าจอที่ตั้งโรงงาน 

3.  ระบบแสดงหน้าจอที่ตั้งโรงงาน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ดังนี้ 
- เลือกประเภท  
- เลือกจังหวัด 
- เลือกเขต/อ าเภอ 
- เลือกแขวง/ต าบล 
- เลือกนิคม/เขตอุตสาหกรรม 
- กรอกเนื้อท่ี (ไร่) 
- เลือกหน่วย 

     4.  เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก 

  
รูปที่ 57 แสดงหน้าจอที่ตั้งโรงงาน 

1 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.2.4 บันทึกรำยละเอียดโครงกำร 
1. คลิกแท็บ รำยละเอียดโครงกำร 
2. ระบบแสดงหน้ารายละเอียดโครงการ กรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์และก าลังการผลิต 

หมายเหตุ : 1) ก าลังการผลิตเต็มที่ต่อปี ค านวณตามก าลังการผลิตเต็มที่ของเครื่องจักรหลักตามที่ระบุ
ให้ข้อ 4.4 ตามเวลาท างานท่ีระบุข้างต้น 

 
รูปที่ 58 แสดงหน้าจอรายละเอยีดโครงการ 

 

- สามารถเพ่ิมผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปหรือผลพลอยได้ โดยคลิกปุ่ม  เพิ่มข้อมูล  ระบบแสดง
แท็บข้อมูล กรอกผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปหรือผลพลอยได้ กรอกปริมาณต่อปี เลือกหน่วย  

 
  

1 

2 



              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 42 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป ผลพลอยได้ และการใช้งาน (โปรดแนบ

รูปถ่าย และ/หรือ Catalog ด้วย) สามารถเพ่ิมรูปถ่าย และ/หรือ Catalogได้ โดยคลิกปุ่ม  

 
 

- กรอกกรรมวิธีการผลิต (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดท าเป็นเอกสารแนบ) สามารถเอกสาร

แนบเพิ่มเติมกรรมวิธีการผลิตได้ โดยคลิกปุ่ม  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดเครื่องจักร หากต้องการแนบเอกสารเพ่ิมเติมรายละเอียดเครื่องจักรหลัก ให้

คลิกปุ่ม    

 
 
หมายเหตุ : 1) มูลค่าเครื่องจักร เป็นมูลค่ารวมตามราคา ซี.ไอ.เอฟ. กรณีน าเข้าหรือราคาตามท่ีซื้อจากใน

ประเทศ 
2) กรณีการน าเข้าเครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศท่ีมีอายุเกิน 5 ปี ให้ระบุรายการเครื่องจักร
ทุกรายการ กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดท าเอกสารแนบ  
3) ถ้าต้องการแนบไฟล์มากกว่า 1 ไฟล์ ให้ไปแนบในข้อ 11.3 'เอกสาร/หลักฐานอ่ืนๆ' คลิก ที่นี่ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดแผนป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยสังเขป  

 
 

หมายเหตุ :กรณีขอรับการส่งเสริมในกิจการประเภท 1.5.2, 1.6, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 
2.2, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 3.1 (เฉพาะที่มีข้ันตอนการฟอกย้อม), 4.2, 4.3, 4.9, 
5.2.5 (เฉพาะที่ผลิตแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉาย) , 5.4.2, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 
6.12 7.1.1, 7.17, 7.18 จะต้องกรอกแบบประกอบการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (F PA PP ) 
เพ่ิมเติม โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ และเมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กรุณา Scan และน าไฟล์ไปแนบใน
ข้อ 11.3 “เอกสาร/หลักฐาน อ่ืนๆ” 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.2.5 บันทึกรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
1. คลิกแท็บ กำรจ้ำงงำน 
2. ระบบแสดงหน้าการจ้างงาน กรอกข้อมูลการจ้างงานของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมในปีที่ 

3 โดยกรอก จ านวนคนไทย (คน) เลือกสัญชาติ และจ านวน(คน) 

 
รูปที่ 59 แสดงหน้าจอการจ้างงาน 

  

2 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.2.6 บันทึกรำยละเอียดกำรตลำด 
1. คลิกแท็บ กำรตลำด  

- กรอกรายละเอียดแผนการจ าหน่าย ในช่องกรอกข้อมูล ในประเทศ , ส่งออกทางอ้อม และ
ส่งออกทางตรง 

 
รูปที่ 60 แสดงหน้าจอการตลาด 

 

- กรอกข้อมูล ในหัวข้อรายชื่อลูกค้าหลัก ซึ่งสามารถกรอกมูลลงในช่องใส่ข้อมูลที่อยู่ในตาราง
ของลูกค้าในประเทศ, ลูกค้าส่งออกทางอ้อม, ลูกค้าส่งออกทางตรง  

 
  

1 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.2.7 บันทึกรำยละเอียดแผนกำรด ำเนินงำน 
1. คลิกแท็บ แผนกำรด ำเนินงำน กรอกรายละเอียดแผนการด าเนินงานให้ครบถ้วน โดยเฉพาะ

หัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันก ากับดังนี้ 
- กรอกรายละเอียดข้อมูล หัวข้อ อาคารโรงงาน/สถานประกอบการ โดยเลือกข้อมูลที่เป็น

ข้อมูลตัวเลือก คือ ใช้อาคารแห่งใหม่ หรือต่อเติมอาคารเดิม, เลือกข้อมูลเครื่องจักร,ปี เป็นต้น 
- กรอกรายละเอียดข้อมูลปริมาณการผลิต โดยใส่ข้อมูในช่องใส่ข้อมูล และเลือกข้อมูลในช่อง

ที่เป็นตัวเลือกข้อมูล คือผลิตภัณฑ์ หน่วย และปริมาณ 

 
รูปท่ี 61 แสดงหน้าจอแผนการด าเนินงาน 

 
  

1 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดข้อมูลวัตถุดิบหลักที่จะใช้ส าหรับ3ปีแรกของการด าเนินการ โดยใส่ข้อมูลใน
ช่องใส่ข้อมูล และ เลือกข้อมูลในช่องที่เป็นตัวเลือกข้อมูล คือ รายการวัตถุดิบ ใน / ต่างประเทศ หน่วย 
ปริมาณ และมูลค่าตามปีที่แสดงในตาราง  

- ผลรวมมูลค่าวัตถุดิบน าเข้าจากใน / ต่างประเทศ   และมูลค่าวัตถุดิบทั้งสิ้นนั้นจะแสดงผลการ
ค านวณให้อัตโนมัติ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.2.8 บันทึกรำยละเอียดต้นทุนและก ำไร 
1. คลิกแท็บ ต้นทุนและก ำไร  

- กรอกรายละเอียดข้อมูล หัวข้อรายได้และต้นทุนการผลิต ในช่องกรอกข้อมูลที่อยู่ตารางโดย
ข้อมูลจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ และเป็นปี ส่วนข้อมูลที่เป็นผลรวม หรือค่าของก าไรขาดทุนนั้นระบบจะ
ค านวณและแสดงผลการค านวณให้อัตโนมัติ 

 
 

 

1 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดข้อมูลราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย ในช่องกรอกข้อมูลที่อยู่ตาราง 

 
รูปที่ 62 แสดงหน้าจอต้นทุนและก าไร 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.2.9 บันทึกรำยละเอียดประโยชน์ 
1. คลิกแท็บ ประโยชน์  

- กรอกรายละเอียดข้อมูล หัวข้อการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยให้คลิกในช่องสี่เหลี่ยมถ้า
ข้อมูลเป็นข้อมูลส าหรับให้ติ๊กใส่สัญลักษณ์ถูก  ให้กรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นช่องให้กรอก และเลือกข้อมูล
เมื่อชนิดข้อมูลเป็นแบบตัวเลือก 

- กรอกรายละเอียดข้อมูล  หัวข้อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้คลิกในช่องสี่เหลี่ยมถ้า
ข้อมูลเป็นข้อมูลส าหรับให้ติ๊กใส่สัญลักษณ์ถูก และกรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นช่องให้กรอก 

 
รูปที่ 63 แสดงหน้าจอประโยชน ์

 
 

1 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดข้อมูล  หัวข้อแผนพัฒนา Local Supplier ที่มีหุ้นไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
โดยให้คลิกในช่องสี่เหลี่ยมถ้าข้อมูลเป็นข้อมูลส าหรับให้ติ๊กใส่สัญลักษณ์ถูก  และกรอกข้อมูลในส่วนที่เป็น
ช่องให้กรอก  

- กรอกรายละเอียดข้อมูล  หัวข้อมาตรการประหยัดพลังงาน โดยให้คลิกในช่องสี่เหลี่ยมถ้าข้อมูล
เป็นข้อมูลส าหรับให้ติ๊กใส่สัญลักษณ์ถูก  และกรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นช่องให้กรอก  

- แนบเอกสารเพ่ิมเติม โดยคลิกปุ่ม  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.2.10 บันทึกรำยละเอียดนัดหมำย 
1. คลิกแท็บ นัดหมำย กรอกรายละเอียดการนัดหมายให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข โดยเฉพาะหัวข้อ

ที่มีเครื่องหมายดอกจันก ากับดังนี้ 
- กรอกรายละเอียดข้อมูล ชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดยกรอกข้อมูล เลือกวันที่ และเวลา 

 
รูปที่ 64 แสดงหน้าจอนัดหมาย 

 
  

1 
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3.2.11 บันทึกรำยละเอียดเอกสำร 
1. คลิกแท็บ เอกสำร กรอกรายละเอียดเอกสาร 

 -  แนบไฟล์เอกสาร โดยคลิกปุ่ม  
 - กรอกรายละเอียดข้อมูล หัวข้อเอกสาร/หลักฐานส าคัญประกอบการยื่นค าขอรับการ

ส่งเสริมการลงทุน โดยการแนบไฟล์เอกสารในช่องคอลัมน์ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน และกรอกข้อมูลหมาย
เหตุลงในช่องกรอกหมายเหตุ 

 
รูปที่ 65 แสดงหน้าจอเอกสาร 

 

1 
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เมื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดขอรับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการทั่วไปเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม 
บันทึกแบบร่ำง หรือ ยื่นค ำขอ 

 
รูปที่ 66 แสดงหน้าจอขอรับการสง่เสริมการลงทุนส าหรับกิจการทั่วไป 

 

 เมื่อปุ่มคลิกยื่นค าขอระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันข้อมูลถูกต้อง จากนั้นคลิกปุ่ม ตกลง 

 
รูปที่ 67 แสดงหน้าจอยืนยันข้อมลูถูกต้อง 
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ขั้นตอนกำรท ำงำน 
 

  หมายถึง ย้อนกลับไปยังขั้นตอนที่ท าผ่านมาแล้ว  

  หมายถึง  ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูลว่ากรอกข้อมูลสมบูรณ์หรือไม่ 

  หมายถึง ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลให้แต่ยังไม่ส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ 

  หมายถึง พิมพ์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF เพ่ือน าส่งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป 

  หมายถึง ข้อมูลพร้อมส่งแล้ว เมื่อคลิกแล้วข้อมูลจะถูกส่งไปที่เจ้าหน้าที่ทันที 
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3.3 กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกิจกำร SMEs 
หน้าจอบันทึกรายละเอียดขอรับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการ SME สามารถบันทึกข้อมูลโดยมี

แท็บต่างๆ ได้แก่ ผู้ขอรับการส่งเสริม แผนการเงิน ที่ตั้งโรงงาน รายละเอียดโครงการ การจ้างงาน การตลาด 
แผนด าเนินงาน ต้นทุนและก าไร ประโยชน์ นัดหมาย และเอกสาร เป็นต้น เมื่อต้องการกรอกรายละเอียดใน
เรื่องอะไรก็คลิกเข้าท่ีแท็บนั้น ๆ 

3.3.1 บันทึกรำยละเอียดผู้ขอรับกำรส่งเสริม 
1. คลิกแท็บ ผู้ขอรับกำรส่งเสริม กรณีบัญชีผู้ใช้งานประเภท “บุคคลทั่วไป” : กรอกข้อมูล

เฉพาะข้อที่ “1.1 กรณียังไม่จัดตั้งนิติบุคคล”  

 
รูปที่ 68 แสดงหน้าจอการบันทึกรายละเอียดผู้ขอรับการส่งเสริม กรณียังไมจ่ัดตั้งนิตบิุคคล 
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- กรณีบัญชีผู้ใช้งานประเภท “นิติบุคคล” : กรอกข้อมูลเฉพาะข้อที่ “1.2 กรณีจัดตั้งนิติ

บุคคลแล้ว”กรอกรายละเอียดผู้ขอรับการส่งเสริมให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน

ก ากับดังนี้ 

• แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของกรณีจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว 

• แนบหนังสือรับรอง โดยคลิกปุ่ม  

• แนบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยคลิกปุ่ม  

• แนบงบการเงินปีล่าสุด โดยคลิกปุ่ม  

 
รูปที่ 69 แสดงหน้าจอการบันทึกรายละเอียดผู้ขอรับการส่งเสริม กรณีจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว 
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- กรอกรายละเอียดชื่อตัวแทนส าหรับการติดต่อ 

 
รูปที่ 70 แสดงหน้าจอการกรอกรายละเอียดชื่อตัวแทนส าหรับการติดต่อ 

 

- กรอกรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้น สามารถเพ่ิมรายชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมลงทุน เรียงล าดับการถือ
หุ้นจากมากไปน้อย เฉพาะที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้กรอกเรียงล าดับการถือ

หุ้นด้วยตัวเอง) โดยคลิก  

 
รูปที่ 71 แสดงหน้าจอการกรอกรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้น 

 
- กรอกรายละเอียดสถิติการจ้างงานของบริษัทที่มีอยู่เดิม 3 ปีย้อนหลัง (กรณียังไม่จัดตั้งนิติ

บุคคล โปรดข้ามไปข้อ 2.) 

 
รูปที่ 72 แสดงหน้าจอการกรอกสถิติการจ้างงานของบริษัทท่ีมีอยู่เดมิ 3 ปีย้อนหลัง 

 

 



              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 60 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดกรณีท่ีนิติบุคคลด าเนินการอยู่แล้ว ให้ระบุก าลังผลิตและผลการด าเนินงาน ที่

ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริม 3 ปี ย้อนหลัง 

 
รูปที่ 73 แสดงหน้าจอการกรอกกรณีที่นิติบุคคลด าเนินการอยู่แล้ว 

 
- กรอกรายละเอียดผลประกอบการสุทธิ 3 ปีย้อนหลัง 

 
รูปที่ 74 แสดงหน้าจอการกรอกผลประกอบการสุทธิ 3 ปีย้อนหลัง 
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3.3.2 บันทึกรำยละเอียดแผนกำรเงิน 
- คลิกแท็บ แผนกำรเงิน  
- กรอกรายละเอียดแผนการเงิน โดยกรอกข้อมูลเงินทุนจดทะเบียน และเงินกู ้ 

 
รูปที่ 75 แสดงหน้าจอแผนการเงิน 

 

- กรอกรายละเอียดแผนการลงทุน โดยกรอกค่าก่อสร้างหรือค่าเช่าระยะเวลามากกว่า 3 ปี 

- กรอกค่าเครื่องจักรหรือค่าเช่าระยะเวลามากกว่า 1 ปี โดยคลิก  

 
รูปที่ 76 แสดงหน้าจอแผนการลงทุน 
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 - ระบบจะแสดงหน้าขอรับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการ SME ข้อ 4.5 กรอก
รายละเอียดเครื่องจักรลงไปให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม ต่อไป 

  
รูปที่ 77 แสดงหน้าจอขอรับการสง่เสริมการลงทุนส าหรับกิจการ SME ข้อ 4.5 
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- กรอกค่าติดตั้ง 
- กรอกค่าทดลองเครื่อง 
- กรอกค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ 
- กรอกมูลค่าสินทรัพย์อื่น ๆ 
- กรอกค่าท่ีดิน 
- กรอกค่าวิชาการ 
- กรอกเงินทุนหมุนเวียน 

  
 

หมายเหตุ :1) ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ และมูลค่าสินทรัพย์อื่น ดู
ความหมายตามประกาศ ส านักงานที่ ป. 1/2545  

   2) ค่าวิชาการ ให้หมายความถึง ค่าสิทธิบัตร ค่าลิขสิทธิ์ Know-How ค่าเครื่องหมาย
การค้า และสิทธิการผลิต 
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3.3.3 บันทึกรำยละเอียดท่ีตั้งโรงงำน 
1. คลิกแท็บ ที่ตั้งโรงงำน 

2. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลที่ตั้งโรงงานให้คลิกปุ่ม  เพิ่มข้อมูล 

  
รูปที่ 78 แสดงหน้าจอที่ตั้งโรงงาน 

 

3. ระบบแสดงหน้าจอที่ตั้งโรงงาน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ดังนี้ 
- เลือกประเภท ส านักงาน พ้ืนที่โครงการ กิจการที่ไม่มีที่ตั้งแน่นอน เช่น กิจการเดินเรือ
ท่องเที่ยว กิจการขนส่งต่างๆ เป็นต้น หรือกิจการที่ไม่ระบุที่ตั้ง 
- เลือกจังหวัด 
- เลือกเขต/อ าเภอ 
- เลือกแขวง/ต าบล 
- เลือกนิคม/เขตอุตสาหกรรม 
- กรอกเนื้อที่ (ไร่) 
- เลือกหน่วย 

 4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก 

  
รูปที่ 79 แสดงหน้าจอที่ตั้งโรงงาน 

1 

2 

4 

3 
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3.3.4 บันทึกรำยละเอียดโครงกำร 
1. คลิกแท็บ รำยละเอียดโครงกำร 

2. ระบบแสดงหน้ารายละเอียดโครงการ กรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์และก าลังการผลิต 

หมายเหตุ :1) ก าลังการผลิตเต็มที่ต่อปี ค านวณตามก าลังการผลิตเต็มที่ของเครื่องจักรหลักตามที่ระบุให้ข้อ 
4.4 ตามเวลาท างานท่ีระบุข้างต้น 

 
รูปที่ 80 แสดงหน้าจอรายละเอยีดโครงการ 

 

- สามารถเพ่ิมผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปหรือผลพลอยได้ (ถ้ามี) โดยคลิกปุ่ม  เพิ่มข้อมูล  ระบบ
แสดงแท็บข้อมูล กรอกผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปหรือผลพลอยได้ กรอกปริมาณต่อปี เลือกหน่วย  

 
รูปที่ 81 แสดงหน้าจอการเพิ่มผลติภัณฑ์ส าเร็จรูปหรือผลพลอยได้ 

 

  

1 

2 
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- กรอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป ผลพลอยได้ และการใช้งาน (โปรดแนบ
รูปถ่าย และ/หรือ Catalog ด้วย)  สามารถเ พ่ิมรูปถ่าย และ/หรือ Catalogได้  โดยคลิกปุ่ ม 

 

 
รูปที่ 82 แสดงหน้าจอการกรอกรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ ผลติภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูป ผลพลอยได้ และการใช้งาน 

 
- กรอกกรรมวิธีการผลิต (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดท าเป็นเอกสารแนบ) สามารถเอกสาร

แนบเพิ่มเติมกรรมวิธีการผลิตได้ โดยคลิกปุ่ม  

 
รูปที่ 83 แสดงหน้าจอการกรอกกรรมวิธีการผลิต 
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- กรอกรายละเอียดเครื่องจักร  

 
รูปที่ 84 แสดงหน้าจอการกรอกรายละเอียดเครื่องจักร 

 
- กรอกรายละเอียดแผนป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยสังเขป  

 

รูปที่ 85 แสดงหน้าจอการกรอกรายละเอียดแผนป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยสังเขป 

 

หมายเหตุ : กรณีขอรับการส่งเสรมิในกิจการประเภท 1.5.2, 1.6, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 2.2, 2.7, 2.8, 

2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 3.1 (เฉพาะที่มีขั้นตอนการฟอกย้อม), 4.2, 4.3, 4.9, 5.2.5 (เฉพาะที่ผลติแบตเตอรี่

หรือถ่านไฟฉาย) , 5.4.2, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 7.1.1, 7.17, 7.18 จะต้องกรอกแบบ

ประกอบการพิจารณาผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (F PA PP ) เพิ่มเติม โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ที่น่ี และเมื่อท่าน

กรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กรณุา Scan และน าไฟลไ์ปแนบในข้อ 11.3 “เอกสาร/หลักฐาน อ่ืนๆ” 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.3.5 บันทึกรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
1. คลิกแท็บ กำรจ้ำงงำน 
2. ระบบแสดงหน้าการจ้างงาน กรอกข้อมูลการจ้างงานของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมในปีที่ 3  

 
รูปที่ 86 แสดงหน้าจอการจ้างงาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.3.6 บันทึกรำยละเอียดกำรตลำด 
1. คลิกแท็บ กำรตลำด  
2. กรอกรายละเอียดแผนการจ าหน่าย ในช่องกรอกข้อมูล ในประเทศ , ส่งออกทางอ้อม และ

ส่งออกทางตรง 
- กรอกข้อมูล ในหัวข้อรายชื่อลูกค้าหลัก ซึ่งสามารถกรอกมูลลงในช่องใส่ข้อมูลที่อยู่ในตารางของ

ลูกค้าในประเทศ , ลูกค้าส่งออกทางอ้อม , ลูกค้าส่งออกทางตรง  

 
รูปที่ 87 แสดงหน้าจอการตลาด 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.3.7 บันทึกรำยละเอียดแผนกำรด ำเนินงำน 
1. คลิกแท็บ แผนกำรด ำเนินงำน กรอกรายละเอียดแผนการด าเนินงานให้ครบถ้วน โดยเฉพาะ
หัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันก ากับดังนี้ 
2. กรอกรายละเอียดข้อมูล หัวข้อ อาคารโรงงาน/สถานประกอบการ โดยเลือกข้อมูลที่เป็นข้อมูล

ตัวเลือก คือ ใช้อาคารโรงงาน/สถานประกอบการแห่งใหม่ ,เลือกข้อมูลเครื่องจักร ,ปี เป็นต้น 

- กรอกรายละเอียดข้อมูลปริมาณการผลิต โดยใส่ข้อมูในช่องใส่ข้อมูล และเลือกข้อมูลในช่องที่

เป็นตัวเลือกข้อมูล คือผลิตภัณฑ์ หน่วย และปริมาณ 

- เพ่ิมแถวข้อมูลเพิ่มเติม โดยคลิกปุ่ม  

- ลงข้อมูลแตล่ะแถว โดยคลิกปุ่ม  

 
รูปที่ 88 แสดงหน้าจอแผนการด าเนินงาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดข้อมูลวัตถุดิบหลักที่จะใช้ส าหรับ3ปีแรกของการด าเนินการ(สอดคล้องกับ

แผนการผลิตในข้อ 7.2) โดยใส่ข้อมูในช่องใส่ข้อมูล และ เลือกข้อมูลในช่องที่เป็นตัวเลือกข้อมูล คือ 

รายการวัตถุดิบ ใน / ต่างประเทศ หน่วย มูลค่า และปริมาณตามปีที่แสดงในตาราง  

- ผลรวมมูลค่าวัตถุดิบน าเข้าจากใน / ต่างประเทศ   และมูลค่าวัตถุดิบทั้งสิ้นนั้นจะแสดงผลการ
ค านวณให้อัตโนมัติ 

 
รูปที่ 89 แสดงหน้าจอแผนการด าเนินงาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.3.8 บันทึกรำยละเอียดต้นทุนและก ำไร 
1. คลิกแท็บ ต้นทุนและก ำไร  
2. กรอกรายละเอียดข้อมูล หัวข้อรายได้และต้นทุนการผลิต ในช่องกรอกข้อมูลที่อยู่ตารางโดย

ข้อมูลจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ และเป็นปี ส่วนข้อมูลที่เป็นผลรวม หรือค่าของก าไรขาดทุนนั้นระบบจะ
ค านวณและแสดงผลการค านวณให้อัตโนมัติ 

  
รูปที่ 90 แสดงหน้าจอต้นทุนและก าไร 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดข้อมูลราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย ในช่องกรอกข้อมูลที่อยู่ตาราง 

 
รูปที่ 91 แสดงหน้าจอต้นทุนและก าไร 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.3.9 บันทึกรำยละเอียดประโยชน์ 
1. คลิกแท็บ ประโยชน์  
2. กรอกรายละเอียดข้อมูล หัวข้อการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยให้คลิกในช่องสี่เหลี่ยมถ้าข้อมูล

เป็นข้อมูลส าหรับให้ติ๊กใส่สัญลักษณ์ถูก  ให้กรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นช่องให้กรอก และเลือกข้อมูลเมื่อ
ชนิดข้อมูลเป็นแบบตัวเลือก 

- กรอกรายละเอียดข้อมูล  หัวข้อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้คลิกในช่องสี่เหลี่ยมถ้าข้อมูล
เป็นข้อมูลส าหรับให้ติ๊กใส่สัญลักษณ์ถูก และกรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นช่องให้กรอก 

  
รูปที่ 92 แสดงหน้าจอประโยชน ์
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดข้อมูล  หัวข้อมาตรการประหยัดพลังงาน โดยให้คลิกในช่องสี่เหลี่ยมถ้าข้อมูล
เป็นข้อมูลส าหรับให้ติ๊กใส่สัญลักษณ์ถูก  และกรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นช่องให้กรอก  

- แนบเอกสารเพ่ิมเติม โดยคลิกปุ่ม  

 
รูปที่ 93 แสดงหน้าจอประโยชน ์
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.3.10 บันทึกรำยละเอียดนัดหมำย 
1. คลิกแท็บ นัดหมำย กรอกรายละเอียดการนัดหมายให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข โดยเฉพาะหัวข้อที่
มีเครื่องหมายดอกจันก ากับ 
2. กรอกรายละเอียดข้อมูล ชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดยกรอกข้อมูล เลือกวันที่ และเวลา 

 
รูปที่ 94 แสดงหน้าจอนัดหมาย 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.3.11 บันทึกรำยละเอียดเอกสำร 
1. คลิกแท็บ เอกสำร กรอกรายละเอียดเอกสาร 

2.  แนบไฟล์เอกสาร โดยคลิกปุ่ม  
 - กรอกรายละเอียดข้อมูล หัวข้อเอกสาร/หลักฐานส าคัญประกอบการยื่นค าขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุน โดยการแนบไฟล์เอกสารในช่องคอลัมน์ไฟล์เอกสาร และกรอกข้อมูล
หมายเหตุลงในช่องกรอกหมายเหตุ 

 
รูปที่ 95 แสดงหน้าจอเอกสาร 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3. กรอกรายละเอียดข้อมูล หัวข้อเอกสารแนบตามประเภทกิจการ โดยการแนบไฟล์เอกสารใน
ช่องคอลัมน์ไฟล์เอกสาร และกรอกข้อมูลหมายเหตุลงในช่องกรอกหมายเหตุ 

 
รูปที่ 96 แสดงหน้าจอเอกสาร 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

4. เมื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดขอรับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการทั่วไปเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก
ปุ่ม บันทึกแบบร่ำง หรือ ยื่นค ำขอ 

 
รูปที่ 97 แสดงหน้าจอขอรับการสง่เสริมการลงทุนส าหรับกิจการทั่วไป 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.4 กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกิจกำรซอฟต์แวร์ 
หน้าจอบันทึกรายละเอียดขอรับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการซอต์แวร์ สามารถบันทึกข้อมูล

โดยมีแท็บต่างๆ ได้แก่ ผู้ขอรับการส่งเสริม แผนการเงิน ที่ตั้งโรงงาน รายละเอียดโครงการ การจ้างงาน 

การตลาด แผนด าเนินงาน ต้นทุนและก าไร ประโยชน์ นัดหมาย และเอกสาร เป็นต้น เมื่อต้องการกรอก

รายละเอียดในเรื่องอะไรก็คลิกเข้าท่ีแท็บนั้นๆ 

3.4.1 บันทึกรำยละเอียดผู้ขอรับกำรส่งเสริม 
1. คลิกแท็บ ผู้ขอรับกำรส่งเสริม กรอกรายละเอียดผู้ขอรับการส่งเสริมให้ครบถ้วน โดยเฉพาะ
หัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันก ากับ 
2. แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของกรณยีังไมจ่ัดตั้งนิติบุคคล 

 
รูปที่ 98 แสดงหน้าจอผู้ขอรับการส่งเสริม 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดผู้ขอรับการส่ง เสริม  เ พ่ิมไฟล์ข้อมูลประวัติธุรกิจที่ผ่ านมาคลิกปุ่ม 

 

 
รูปที่ 99 แสดงหน้าจอผู้ขอรับการส่งเสริม 

 

- กรอกรายละเอียดชื่อตัวแทนส าหรับติดต่อ 

 
รูปที่ 100 แสดงหน้าจอผู้ขอรับการส่งเสริม 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้น สามารถเพ่ิมรายชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมลงทุน เรียงล าดับการถือ

หุ้นจากมากไปน้อย เฉพาะที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยคลิก  

รูปที่ 101 แสดงหน้าจอผู้ขอรับการส่งเสริม 
 

- กรอกรายละเอียดกรณีนิติบุคคลด าเนินการอยู่แล้ว ให้ระบุกิจการและผลการด าเนินงาน ทั้งที่

ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริม 3 ปีย้อนหลัง 

 

รูปที่ 102 แสดงหน้าจอผู้ขอรับการส่งเสริม 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.4.2 บันทึกรำยละเอียดแผนกำรเงิน 
1. คลิกแท็บ แผนกำรเงิน  
2. กรอกรายละเอียดแผนการเงิน โดยกรอกข้อมูลเงินทุนจดทะเบียน และเงินกู ้ 

 
รูปที่ 103 แสดงหน้าจอแผนการเงิน 

1 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดแผนการลงทุน โดยกรอกค่าก่อสร้างหรือค่าเช่าระยะเวลามากกว่า 3 ปี 

- กรอกค่าเครื่องจักรหรือค่าเช่าระยะเวลามากกว่า 1 ปี โดยคลิก  

 
รูปที่ 104 แสดงหน้าจอแผนการลงทุน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 - กรอกค่าติดตั้ง 
- กรอกค่าทดลองเครื่อง 

- กรอกค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ 

- กรอกมูลค่าสินทรัพย์อื่น ๆ 

- กรอกค่าท่ีดิน 

- กรอกค่าวิชาการ 

- กรอกเงินทุนหมุนเวียน 

 

หมายเหตุ :1) ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ และมูลค่าสินทรัพย์อื่น ดู

ความหมายตามประกาศ ส านักงานที่ ป. 1/2545  

2) ค่าวิชาการ ให้หมายความถึง ค่าสิทธิบัตร ค่าลิขสิทธิ์ Know-How ค่าเครื่องหมายการค้า และสิทธิ

การผลิต 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.4.3 บันทึกรำยละเอียดท่ีตั้งโรงงำน 
1. คลิกแท็บ ที่ตั้งโรงงำน 

2. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลที่ตั้งโรงงานให้คลิกปุ่ม  เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 105 แสดงหน้าจอที่ตั้งโรงงาน 

 

3. ระบบแสดงหน้าจอที่ตั้งโรงงาน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ดังนี้ 
- เลือกประเภท ส านักงาน พ้ืนที่โครงการ 
- เลือกจังหวัด 
- เลือกเขต/อ าเภอ 
- เลือกแขวง/ต าบล 
- เลือกนิคม/เขตอุตสาหกรรม 
- กรอกเนื้อที่ (ไร่) 

     4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 106 แสดงหน้าจอที่ตั้งโรงงาน 

1 

2 

4 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.4.4 บันทึกรำยละเอียดผู้ขอรับกำรส่งเสริม 
1. คลิกแท็บ รำยละเอียดผู้ขอรับกำรส่งเสริม  
2. กรอกรายละเอียดกิจการของบริษัทที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน สามารถแนบไฟล์เอกสารได้

โดยการคลิกท่ีปุ่ม  

 
รูปที่ 107 แสดงหน้าจอรายละเอยีดผู้ขอรับบริการส่งเสริม 

 
 
  

1 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.4.5 บันทึกรำยละเอียดโครงกำร 
1. คลิกแท็บ รำยละเอียดโครงกำร 

2. ระบบแสดงหน้ารายละเอียดประเภทกิจการซอฟต์แวร์ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
รูปที่ 108 แสดงหน้าจอรายละเอยีดโครงการ 

 

- กรอกรายละเอียดกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์  

 
รูปที่ 109 แสดงหน้าจอรายละเอยีดโครงการ 

 

1 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดซอฟต์แวร์ หากต้องการแนบเอกสารเพ่ิมเติมรายละเอียดซอฟต์แวร์ ให้คลิก

ปุ่ม    

 
รูปที่ 110 แสดงหน้าจอรายละเอยีดโครงการ 

 

- กรอกรายละเอียดความร่วมมือทางเทคนิคถ้ามี โดยระบุเทคโนโลยีและแหล่งเทคโนโลยีนั้นๆ ให้

คลิกปุ่ม    

 
รูปที่ 111 แสดงหน้าจอรายละเอยีดโครงการ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ซื้อหรือเช่าระยะเวลามากกว่า 1 
ปี) 

 
รูปที่ 112 แสดงหน้าจอรายละเอยีดโครงการ 

 

- กรอกรายละเอียดซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ซื้อหรือเช่าระยะเวลา
มากกว่า 1 ปี) 

 
รูปที่ 113 แสดงหน้าจอรายละเอยีดโครงการ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.4.6 บันทึกรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
1. คลิกแท็บ กำรจ้ำงงำน 
2. ระบบแสดงหน้าการจ้างงาน กรอกข้อมูลการจ้างงานของโครงการที่ขอรับการส่งเสริม  

 
รูปที่ 114 แสดงหน้าจอการจ้างงาน 

 

- กรอกรายละเอียดบุคลากรทั้งบริษัทโดยเปรียบเทียบการจ้างงานของโครงการที่มีอยู่เดิมและที่
จะขอรับการส่งเสริมใหม่  

 
รูปที่ 115 แสดงหน้าจอการจ้างงาน 

2 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บุคคลากรไทย 

 
รูปที่ 116 แสดงหน้าจอการจ้างงาน 

 

- กรอกรายละเอียดเงินเดือนบุคลากรของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมในกิจการซอฟต์แวร์เฉพาะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
รูปที่ 117 แสดงหน้าจอการจ้างงาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.4.7 บันทึกรำยละเอียดรำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
1. คลิกแท็บ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการที่ขอรับการส่งเสริม 
ส าหรับ 3 ปีแรกที่ด าเนินการ 

  
รูปที่ 118 แสดงหน้าจอข้อมูลประมาณการรายได้และคา่ใช้จ่ายของโครงการ 

1 

2 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.4.8 บันทึกรำยละเอียดแผนกำรด ำเนินงำน 
1. คลิกแท็บ แผนกำรด ำเนินงำน กรอกรายละเอียดแผนการด าเนินงานให้ครบถ้วน โดยเฉพาะ

หัวข้อที่มเีครื่องหมายดอกจันก ากับ 
2. กรอกรายละเอียดข้อมูล หัวข้อ อาคารโรงงาน/สถานประกอบการ โดยเลือกข้อมูลที่เป็นข้อมูล

ตัวเลือก คือ ใช้อาคารโรงงาน/สถานประกอบการแห่งใหม่ ,เลือกข้อมูลเครื่องจักร ,ปี เป็นต้น 

 
รูปที่ 119 แสดงหน้าจอแผนการด าเนินงาน 

 

  

1 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.4.9 บันทึกรำยละเอียดประโยชน์ 
1. คลิกแท็บ ประโยชน์  
2. กรอกรายละเอียดข้อมูล หัวข้อการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยให้คลิกในช่องสี่เหลี่ยมถ้าข้อมูล
เป็นข้อมูลส าหรับให้ติ๊กใส่สัญลักษณ์ถูก  ให้กรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นช่องให้กรอก และเลือกข้อมูล
เมื่อชนิดข้อมูลเป็นแบบตัวเลือก 

- กรอกรายละเอียดข้อมูล  หัวข้อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้คลิกในช่องสี่เหลี่ยมถ้า
ข้อมูลเป็นข้อมูลส าหรับให้ติ๊กใส่สัญลักษณ์ถูก และกรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นช่องให้กรอก 

  
รูปที่ 120 แสดงหน้าจอประโยชน์ 

1 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.4.10 บันทึกรำยละเอียดนัดหมำย 
1. คลิกแท็บ นัดหมำย กรอกรายละเอียดการนัดหมายให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข โดยเฉพาะหัวข้อที่
มีเครื่องหมายดอกจันก ากับ 
2. กรอกรายละเอียดข้อมูล ชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดยกรอกข้อมูล เลือกวันที่ และเวลา 

 
รูปที่ 121 แสดงหน้าจอนัดหมาย 
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3.4.11 บันทึกรำยละเอียดเอกสำร 
1. คลิกแท็บ เอกสำร กรอกรายละเอียดเอกสาร 

2. แนบไฟล์เอกสาร โดยคลิกปุ่ม  
 - กรอกรายละเอียดข้อมูล หัวข้อเอกสาร/หลักฐานส าคัญประกอบการยื่นค าขอรับ

การส่งเสริมการลงทุน โดยการแนบไฟล์เอกสารในช่องคอลัมน์ไฟล์เอกสาร และกรอกข้อมูลหมายเหตุลง
ในช่องกรอกหมายเหตุ 

 
รูปที่ 122 แสดงหน้าจอเอกสาร 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดข้อมูล หัวข้อเอกสารแนบตามประเภทกิจการ โดยการแนบไฟล์เอกสารใน

ช่องคอลัมน์ไฟล์เอกสาร และกรอกข้อมูลหมายเหตุลงในช่องกรอกหมายเหตุ 

 
รูปที่ 123 แสดงหนา้จอเอกสาร 

 

  



              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 99 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3. เมื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดขอรับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการทั่วไปเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก

ปุ่ม บันทึกแบบร่ำง หรือ ส่งค ำขอ 

 
รูปที่ 124 แสดงหน้าจอขอรับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการทั่วไป 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.5 กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกิจกำรบริกำร 
หน้าจอบันทึกรายละเอียดขอรับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการบริการ สามารถบันทึกข้อมูลโดยมี

แท็บต่างๆ ได้แก่ ผู้ขอรับการส่งเสริม แผนการเงิน ที่ตั้งโรงงาน รายละเอียดโครงการ การจ้างงาน การตลาด 

แผนด าเนินงาน ต้นทุนและก าไร ประโยชน์ นัดหมาย และเอกสาร เป็นต้น เมื่อต้องการกรอกรายละเอียดใน

เรื่องอะไรก็คลิกเข้าท่ีแท็บนั้นๆ 

3.5.1 บันทึกรำยละเอียดผู้ขอรับกำรส่งเสริม 
1. คลิกแท็บ ผู้ขอรับกำรส่งเสริม กรอกรายละเอียดผู้ขอรับการส่งเสริมให้ครบถ้วน โดยเฉพาะ

หัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันก ากับ 

2. แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของกรณยีังไมจ่ัดตั้งนิติบุคคล 

 
รูปที่ 125 แสดงหน้าจอผู้ขอรับการส่งเสริม 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดผู้ขอรับการส่งเสริม เพ่ิมไฟล์ข้อมูลประวัติธุรกิจที่ผ่านมาคลิกปุ่ม 

 
 

 
รูปที่ 126 แสดงหน้าจอผู้ขอรับการส่งเสริม 

 

- กรอกรายละเอียดชื่อตัวแทนส าหรับติดต่อ 

 
รูปที่ 127 แสดงหน้าจอผู้ขอรับการส่งเสริม 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้น สามารถเพ่ิมรายชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมลงทุน เรียงล าดับการถือ

หุ้นจากมากไปน้อย เฉพาะที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยคลิก  

รูปที่ 128 แสดงหน้าจอผู้ขอรับการส่งเสริม 
 

3.5.2 บันทึกรำยละเอียดแผนกำรเงิน 
1. คลิกแท็บ แผนกำรเงิน  
2. กรอกรายละเอียดแผนการเงิน โดยกรอกข้อมูลเงินทุนจดทะเบียน และเงินกู ้ 

 
รูปที่ 129 แสดงหน้าจอแผนการเงิน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดแผนการลงทุน โดยกรอกค่าก่อสร้างหรือค่าเช่าระยะเวลามากกว่า 3 ปี 

- กรอกค่าเครื่องจักรหรือค่าเช่าระยะเวลามากกว่า 1 ปี โดยคลิก  

 
รูปที่ 130 แสดงหน้าจอแผนการลงทุน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 3. ระบบจะแสดงหน้าขอรับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการ SME ข้อ 4.5 กรอก
รายละเอียดเครื่องจักรลงไปให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
 

รูปที่ 131 แสดงหน้าจอขอรับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการ SME ข้อ 4.5 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกค่าติดตั้ง 
- กรอกค่าทดลองเครื่อง 
- กรอกค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ 
- กรอกมูลค่าสินทรัพย์อื่น ๆ 
- กรอกค่าท่ีดิน 
- กรอกค่าวิชาการ 
- กรอกเงินทุนหมุนเวียน 

 
 
หมายเหตุ :1) ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ และมูลค่าสินทรัพย์อื่น ดู

ความหมายตามประกาศ ส านักงานที่ ป. 1/2545  
2) ค่าวิชาการ ให้หมายความถึง ค่าสิทธิบัตร ค่าลิขสิทธิ์ Know-How ค่าเครื่องหมาย
การค้า และสิทธิการผลิต 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.5.3 บันทึกรำยละเอียดท่ีตั้งโรงงำน 
1. คลิกแท็บ ที่ตั้งโรงงำน 

2. หากต้องการเพ่ิมข้อมูลที่ตั้งโรงงานให้คลิกปุ่ม  เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 132 แสดงหน้าจอที่ตั้งโรงงาน 

 

3. ระบบแสดงหน้าจอที่ตั้งโรงงาน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ดังนี้ 
- เลือกประเภท ส านักงาน พ้ืนที่โครงการ 
- เลือกจังหวัด 
- เลือกเขต/อ าเภอ 
- เลือกแขวง/ต าบล 
- เลือกนิคม/เขตอุตสาหกรรม 
- กรอกเนื้อที่ (ไร่) 

     4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 133 แสดงหน้าจอที่ตั้งโรงงาน 

 

1 

2 

4 

3 



              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 107 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.5.4 บันทึกรำยละเอียดผู้ขอรับกำรส่งเสริม 
1. คลิกแท็บ รำยละเอียดผู้ขอรับกำรส่งเสริม  
2. กรอกรายละเอียดกิจการของบริษัทที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน สามารถแนบไฟล์เอกสารได้

โดยการคลิกท่ีปุ่ม  

 
รูปที่ 134 แสดงหน้าจอรายละเอยีดผู้ขอรับบริการส่งเสริม 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.5.5 บันทึกรำยละเอียดโครงกำร 
1. คลิกแท็บ รำยละเอียดโครงกำร 
2. ระบบแสดงหน้ารายละเอียดโครงการ กรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์และก าลังการผลิต 

หมายเหตุ :1) ก าลังการผลิตเต็มที่ต่อปี ค านวณตามก าลังการผลิตเต็มที่ของเครื่องจักรหลักตามที่ระบุให้
ข้อ 4.4 ตามเวลาท างานท่ีระบุข้างต้น 

 
รูปที่ 135 แสดงหน้าจอรายละเอยีดโครงการ 

 

- กรอกรายละเอียดการให้บริการหรือขอบข่ายธุรกิจ สามารถแนบไฟล์เพิ่มเติมได้โดยคลิกปุ่ม 

 
 

 
รูปที่ 136 แสดงหน้าจอรายละเอยีดโครงการ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดขั้นตอนการให้บริการ คลิกปุ่ม  

 
 

- กรอกรายละเอียดเครื่องจักร หากต้องการแนบเอกสารเพ่ิมเติมรายละเอียดเครื่องจักรหลัก ให้

คลิกปุ่ม    
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

หมายเหตุ :1) มูลค่าเครื่องจักร เป็นมูลค่ารวมตามราคา ซี.ไอ.เอฟ. กรณีน าเข้าหรือราคาตามที่ซื้อจากใน
ประเทศ 

2) กรณีการน าเข้าเครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศท่ีมีอายุเกิน 5 ปี ให้ระบุรายการเครื่องจักรทุก
รายการ กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดท าเอกสารแนบ  

3) ระบุในหมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลอย่างน้อย 1 แถว (หากไม่มีข้อมูลกรุณากรอก "-" หรือ "0", 
กรณีจากในประเทศเลือกประเทศ "ไทย") 

 
3.5.6 บันทึกรำยละเอียดแผนป้องกันปัญหำสิ่งแวดล้อม 

1. คลิกแท็บ แผนป้องกันปัญหำสิ่งแวดล้อม 
2. ระบบแสดงหน้าจอแผนป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

 
รูปที่ 137 แสดงหน้าจอแผนป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.5.7 บันทึกรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
1. คลิกแท็บ กำรจ้ำงงำน 
2. ระบบแสดงหน้าการจ้างงาน กรอกข้อมูลการจ้างงานของโครงการที่ขอรับการส่งเสริม  

 
รูปที่ 138 แสดงหน้าจอการจ้างงาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.5.8 บันทึกรำยละเอียดกำรตลำด 
1. คลิกแท็บ กำรตลำด  
2. กรอกรายละเอียดลูกค้าหลัก ในช่องกรอกข้อมูล ในประเทศ และความสัมพันธ์กับผู้ขอรับการ

ส่งเสริม 
3. กรอกรายละเอียดแผนการตลาด 

 
รูปที่ 139 แสดงหน้าจอการตลาด 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.5.9 บันทึกรำยละเอียดแผนกำรด ำเนินงำน 
1. คลิกแท็บ แผนกำรด ำเนินงำน กรอกรายละเอียดแผนการด าเนินงานให้ครบถ้วน โดยเฉพาะ

หัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันก ากับ 
กรอกรายละเอียดข้อมูล หัวข้อ อาคารโรงงาน/สถานประกอบการ โดยเลือกข้อมูลที่เป็นข้อมูล

ตัวเลือก คือ ใช้อาคารโรงงาน/สถานประกอบการแห่งใหม,่ เลือกข้อมูลเครื่องจักร, ปี เป็นต้น 
- กรอกรายละเอียดข้อมูลปริมาณการรายได้ตามกิจการ/บริการ รายได้ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 

 
รูปที่ 140 แสดงหน้าจอแผนการด าเนินงาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.5.10 บันทึกรำยละเอียดรำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
1. คลิกแท็บ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการที่ขอรับการส่งเสริม 
ส าหรับ 3 ปีแรกที่ด าเนินการ 

  
รูปที่ 141 แสดงหน้าจอข้อมูลประมาณการรายได้และคา่ใช้จ่ายของโครงการ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.5.11 บันทึกรำยละเอียดประโยชน์ 

1. คลิกแท็บ ประโยชน์  
2. กรอกรายละเอียดข้อมูล หัวข้อการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยให้คลิกในช่องสี่เหลี่ยมถ้าข้อมูล
เป็นข้อมูลส าหรับให้ติ๊กใส่สัญลักษณ์ถูก  ให้กรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นช่องให้กรอก และเลือกข้อมูล
เมื่อชนิดข้อมูลเป็นแบบตัวเลือก 
3. กรอกรายละเอียดข้อมูล หัวข้อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้คลิกในช่องสี่เหลี่ยมถ้าข้อมูล
เป็นข้อมูลส าหรับให้ติ๊กใส่สัญลักษณ์ถูก และกรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นช่องให้กรอก 

  
รูปที่ 142 แสดงหน้าจอประโยชน์ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกรายละเอียดข้อมูล  หัวข้อมาตรการประหยัดพลังงาน โดยให้คลิกในช่องสี่เหลี่ยมถ้าข้อมูล
เป็นข้อมูลส าหรับให้ติ๊กใส่สัญลักษณ์ถูก  และกรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นช่องให้กรอก  

- แนบเอกสารเพ่ิมเติม โดยคลิกปุ่ม  

 
รูปที่ 143 แสดงหน้าจอประโยชน์ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.5.12 บันทึกรำยละเอียดนัดหมำย 

1. คลิกแท็บ นัดหมำย กรอกรายละเอียดการนัดหมายให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข โดยเฉพาะหัวข้อ
ที่มีเครื่องหมายดอกจันก ากับ 

2. กรอกรายละเอียดข้อมูล ชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดยกรอกข้อมูล เลือกวันที่ และเวลา 

 
รูปที่ 144 แสดงหน้าจอนัดหมาย 
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3.5.13 บันทึกรำยละเอียดเอกสำร 

1. คลิกแท็บ เอกสำร กรอกรายละเอียดเอกสาร 

2. แนบไฟล์เอกสาร โดยคลิกปุ่ม  
 - กรอกรายละเอียดข้อมูล หัวข้อเอกสาร/หลักฐานส าคัญประกอบการยื่นค าขอรับการส่งเสริม

การลงทุน โดยการแนบไฟล์เอกสารในช่องคอลัมน์ไฟล์เอกสาร และกรอกข้อมูลหมายเหตุลงในช่องกรอก
หมายเหตุ 

 
รูปที่ 145 แสดงหน้าจอเอกสาร 
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- กรอกรายละเอียดข้อมูล หัวข้อเอกสารแนบตามประเภทกิจการ โดยการแนบไฟล์เอกสารใน
ช่องคอลัมน์ไฟล์เอกสาร และกรอกข้อมูลหมายเหตุลงในช่องกรอกหมายเหตุ 

 
รูปที่ 146 แสดงหน้าจอเอกสาร 

 

  



              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 120 
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3. เมื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดขอรับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการทั่วไปเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก
ปุ่ม บันทึกแบบร่ำง หรือ ยื่นค ำขอ 

 
รูปที่ 147 แสดงหน้าจอขอรับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการทั่วไป 
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3.6 ประวัตกิำรยื่นค ำขอรับกำรส่งเสริม 
1. คลิกเมนู ค ำขอรับกำรส่งเสริม จากนั้นคลิก  ประวัติกำรยื่นค ำขอรับกำรส่งเสริม 

 
รูปที่ 148 แสดงหน้าจอค าขอรับการส่งเสริม 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอประวัติการยื่นค าขอรับการส่งเสริม สามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ โดยคลิกปุ่ม ดู
รำยละเอียด 

 
รูปที่ 149 แสดงหน้าจอประวัติการยื่นค าขอรับการส่งเสรมิ 
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3. ระบบแสดงหน้าจอแสดงรายละเอียด สามารถแก้ไขค าขอ หรือคัดลอกข้อมูลได้ (การคัดลอกข้อมูล 
หมายถึง การท าส าเนาข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง โดยไม่ต้องเริ่มต้นกรอกข้อมูลใหม่ ท าให้สะดวกต่อการกรอก
ข้อมุลมากขึน้) 

 
รูปที่ 150 แสดงหน้าจอรายละเอยีด 
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 3.6.1 กำรแก้ไขค ำขอ 
1. คลิกปุ่ม แก้ไขค ำขอ 

 
รูปที่ 151 แสดงหน้าจอรายละเอยีด 
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2. แก้ไขข้อมูลตามต้องการจากนั้นคลิกปุ่ม บันทึกแบบร่ำง หรือ ยื่นค ำขอ 

 
รูปที่ 152 แสดงหน้าจอแก้ไขขอรบัการส่งเสริมการลงทุน 
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3.7 กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับค ำขอแก้ไขโครงกำรใหม่ 
1. คลิกเมนู ค ำขอแก้ไขโครงกำร จากนั้นคลิก  ยื่นค ำขอแก้ไขโครงกำรใหม่ 

 
รูปที่ 153 แสดงหน้าจอค าขอแก้ไขโครงการ 

 
2. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลค าขอแก้ไขโครงการ สามารถเลือกแบบฟอร์มได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ แบบค า

ขออนุญาตเปลี่ยน/เพ่ิม/ลด สถานที่ตั้งโรงงาน/ สถานประกอบการ แบบค าขออนุญาตเพ่ิมก าลังการผลิต (จาก
การเพ่ิมเวลาท างาน) แบบค าขออนุญาตแก้ไขทุนจดทะเบียน และแบบค าขออนุญาตแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้น 
ด าเนินการได้ ดังนี้ 

 
รูปที่ 154 แสดงหน้าจอข้อมูลค าขอแก้ไขโครงการ 

  

1 

2 



              คู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทนุ (e-Investment Promotion) หน้ำ 126 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.7.1 แบบค ำขออนุญำตเปลี่ยน/เพิ่ม/ลด สถำนที่ตั้งโรงงำน/ สถำนประกอบกำร 
1. คลิกเมนู ค ำขอแก้ไขโครงกำร จากนั้นคลิก  ยื่นค ำขอแก้ไขโครงกำรใหม่ 

 
รูปที่ 155 แสดงหน้าจอค าขอแก้ไขโครงการ 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลค าขอแก้ไขโครงการ เลือกแบบฟอร์ม แบบค าขออนุญาตเปลี่ยน/
เพ่ิม/ลด สถานที่ตั้งโรงงาน/ สถานประกอบการ, เลือกเลขหนังสือ นร. เลขบัตรส่งเสริม หรือเลขที่ค าขอ และ
กรอกเลขหนังสือ นร./เลขบัตรส่งเสริม/เลขที่ค าขอ 

3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง 

 
รูปที่ 156 แสดงหน้าจอข้อมูลค าขอแก้ไขโครงการ 

 

4. ระบบแสดงหน้าจอแบบค าขออนุญาตเปลี่ยน/เพ่ิม/ลด สถานที่ตั้งโรง งาน/สถาน
ประกอบการ กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วน ดังนี้ 

- กรอกบริษัท 
- กรอกได้รับการส่งเสริมในประเภท 
- กรอกกิจการ 
- กรอกตามหนังสือแจ้งมติ/บัตรส่งเสริม เลขท่ี 
- ระบลุงวันที่ 
- ระบมุีรายได้ครั้งแรกเม่ือวันที่ 
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- สามารถเปลี่ยนที่ตั้ง เพ่ิมที่ตั้ง และลดที่ตั้งได้ โดยคลิก  
- กรอกเนื่องจาก 

 
 

- กรอกผู้ติดต่อ 
- กรอกโทรศัพท์ 
- กรอกโทรสาร 
- กรอกอีเมล์ 
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5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 157 แสดงหน้าจอแบบค าขออนุญาตเปลี่ยน/เพิ่ม/ลด สถานท่ีตัง้โรงงาน/สถานประกอบการ 
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3.7.2 แบบค ำขออนุญำตเพิ่มก ำลังกำรผลิต (จำกกำรเพิ่มเวลำท ำงำน) 
1. คลิกเมนู ค ำขอแก้ไขโครงกำร จากนั้นคลิก  ยื่นค ำขอแก้ไขโครงกำรใหม่ 

 
รูปที่ 158 แสดงหน้าจอค าขอแก้ไขโครงการ 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลค าขอแก้ไขโครงการ เลือกแบบฟอร์ม แบบค าขออนุญาตเพ่ิม
ก าลังการผลิต (จากการเพ่ิมเวลาท างาน), เลือกเลขหนังสือ นร. เลขบัตรส่งเสริม หรือเลขที่ค าขอ และกรอก
เลขหนังสือ นร./เลขบัตรส่งเสริม/เลขที่ค าขอ 

3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง 

 
รูปที่ 159 แสดงหน้าจอข้อมูลค าขอแก้ไขโครงการ 
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4. ระบบแสดงหน้าจอแบบค าขออนุญาตเพ่ิมก าลังการผลิต (จากการเพ่ิมเวลาท างาน) กรอก
รายละเอียดลงไปให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 160 แสดงหน้าจอแบบค าขออนุญาตเพิ่มก าลังการผลติ (จากการเพิ่มเวลาท างาน) 
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3.7.3 แบบค ำขออนุญำตแก้ไขทุนจดทะเบียน 
1. คลิกเมนู ค ำขอแก้ไขโครงกำร จากนั้นคลิก  ยื่นค ำขอแก้ไขโครงกำรใหม่ 

 
รูปที่ 161 แสดงหน้าจอค าขอแก้ไขโครงการ 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลค าขอแก้ไขโครงการ เลือกแบบฟอร์ม แบบค าขออนุญาตแก้ไขทุน
จดทะเบียน, เลือกเลขหนังสือ นร. เลขบัตรส่งเสริม หรือเลขที่ค าขอ และกรอกเลขหนังสือ นร./เลขบัตร
ส่งเสริม/เลขที่ค าขอ 

3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง 

 
รูปที่ 162 แสดงหน้าจอข้อมูลค าขอแก้ไขโครงการ 

 

4. ระบบแสดงหน้าจอแบบค าขออนุญาตแก้ไขทุนจดทะเบียน กรอกรายละเอียดลงไปให้
ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 163 แสดงหน้าจอแบบค าขออนุญาตแก้ไขทุนจดทะเบียน 
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3.7.4 แบบค ำขออนุญำตแก้ไขอัตรำส่วนผู้ถือหุ้น 
1. คลิกเมนู ค ำขอแก้ไขโครงกำร จากนั้นคลิก  ยื่นค ำขอแก้ไขโครงกำรใหม่ 

 
รูปที่ 164 แสดงหน้าจอค าขอแก้ไขโครงการ 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลค าขอแก้ไขโครงการ เลือกแบบฟอร์ม แบบค าขออนุญาตแก้ไข
อัตราส่วนผู้ถือหุ้น, เลือกเลขหนังสือ นร. เลขบัตรส่งเสริม หรือเลขที่ค าขอ และกรอกเลขหนังสือ นร./เลขบัตร
ส่งเสริม/เลขที่ค าขอ 

3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง 

 
รูปที่ 165 แสดงหน้าจอข้อมูลค าขอแก้ไขโครงการ 
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4. ระบบแสดงหน้าจอแบบค าขออนุญาตแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้น กรอกรายละเอียดลงไปให้
ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 166 แสดงหน้าจอแบบค าขออนุญาตแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้น 
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3.8 ประวัตกิำรยื่นค ำขอแก้ไขโครงกำร 
1. คลิกเมนู ค ำขอรับกำรส่งเสริม จากนั้นคลิก  ประวัติกำรยื่นค ำขอแก้ไขโครงกำร 

 
รูปที่ 167 แสดงหน้าจอค าขอรับการส่งเสริม 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอประวัติการยื่นค าขอแก้ไขโครงการ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ โดยคลิกปุ่ม ดู
รำยละเอียด หากต้องการพิมพ์เอกสาร ให้คลิกปุ่ม พิมพ ์

 
รูปที่ 168 แสดงหน้าจอประวัติการยื่นค าขอรับการส่งเสรมิ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.9 ค ำขอปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต 
1. คลิกเมนู ค ำขอปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต จากนั้นคลิก ยื่นค ำขอปรับปรุงประสิทธิภำพกำร

ผลิต 

 
รูปที่ 169 แสดงหน้าจอค าขอปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติ 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอค าขอรับการส่งเสริม กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมาย
ดอกจัน (*) ก ากับ 

3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 170 แสดงหน้าจอค าขอรับการส่งเสริม 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

4. ระบบแสดงหน้ากรอกข้อมูลขอรับการส่งเสริม คลิกแท็บ ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ จากนั้นกรอก
รายละเอียดลงไปให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลในแท็บข้อมูลประกอบการพิจารณาเรียบร้อยแล้วระบบจะท า
การบันทึกให้อัตโนมัต ิ

 
รูปที่ 171 แสดงหน้าจอข้อมูลประกอบการพิจารณา 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

5. คลิกแท็บ แผนกำรด ำเนินงำน กรอกรายละเอียดในข้อ 2.2 ลงไปให้ครบถ้วน 
6. เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 172 แสดงหน้าจอแผนการด าเนินงาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.9.1 เอกสำรเพิ่มเติมกรณีโครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ 

หน้าจอบันทึกรายละเอียดขอรับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการทั่วไป สามารถบันทึกข้อมูลโดยมี
แท็บต่างๆ ได้แก่ รายละเอียด ตัวชี้วัดผล รายละเอียดการค านวณ และแผนการใช้พลังงาน เป็นต้น  

1. การบันทึกรายละเอียด 
2. คลิกแท็บ รำยละเอียด  จากนั้นกรอกข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสริมให้ครบถ้วน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- รายละเอียดระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยกรอกข้อมูลที่ 2.1 รายการอุปกรณ์หลัก โดย
กรอกรายละเอียดอุปกรณ์ที่ติดตั้งลงไปให้ครบถ้วน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- กรอกขอ้มูลที่ 2.2 รายละเอียดการออกแบบและติดตั้ง  

 
 

- กรอกแผนการด าเนินงานลงไปให้ครบถ้วน  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.9.1.1 บันทึกรำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. คลิกแท็บ ตัวชี้วัด 

- กรอกรายละเอียดตัวชี้วัดผลด้านการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ (การติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์) 

 

 

3.9.1.2 บันทึกรำยละเอียดกำรค ำนวณ 
1. คลิกแท็บ รำยละเอียดกำรค ำนวณ 

- กรอกรายละเอียดการค านวณ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3.9.1.3 บันทึกรำยละเอียดแผนกำรใช้พลังงำน 

1. คลิกแท็บ แผนกำรใช้พลังงำน 
- กรอกรายละเอียดแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

 
 

2. เมื่อกรอกข้อมูลเอกสารเพ่ิมเติมกรณีโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เรียบร้อยแล้ว 
ให้คลิกปุ่ม บันทึก 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บทท่ี 4 ข้อมลูผู้ขอรับกำรส่งเสรมิ 
4.1 ข้อมูลผู้ขอรับกำรส่งเสริม 

ข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสริมเป็นการแสดงประวัติของผู้ยื่นขอรับการส่งเสริม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกเมนู ข้อมูลผู้ขอรับกำรส่งเสริม จากนั้นคลิก  ข้อมูลผู้ขอรับกำรส่งเสริม 

 
รูปที่ 173 แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสริม 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสริม สามารถเพ่ิมข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสริม โดยคลิกปุ่ม เพิ่ม
ข้อมูล 

 
รูปที่ 174 แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสรมิ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสริม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 175 แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสรมิ 

 

4. ระบบแสดงข้อมูลที่บันทึก สามารถแก้ไขข้อมูล ดูรายละเอียด และลบข้อมูลได ้

 
รูปที่ 176 แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลผู้ขอรับการส่งเสรมิ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

4.2  ยื่นขอด ำเนินกำรแทน 
 กรณีท่ีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมคนใหม่หรือบริษัทต้องการด าเนินการเองหรือด าเนินการแทนผู้ยื่นขอรับ
การส่งเสริม(ปัจจุบัน) โดยติดต่อกับส านักงานฯเพ่ือขอเลข DOC และน าเลข DOC นั้นกรอกเข้าสู่ระบบ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู ข้อมูลผู้ขอรับกำรส่งเสริม จากนั้นคลิก  ยื่นขอด ำเนินกำรแทน 

รูปที่ 177 แสดงหน้าจอเลือกเมนยูื่นขอด าเนินการแทน 
 

2. ระบบแสดงหน้าจอค้นหาของเมนูยื่นขอด าเนินการแทน เพ่ิมข้อมูลใหม่ โดยคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 178 แสดงหน้าจอค้นหาของเมนูยื่นขอด าเนินการแทน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

3. ระบบแสดงหน้าจอตารางยื่นขอด าเนินการ เพ่ิมข้อมูลการยื่นขอด าเนินการ  โดยคลิกปุ่ม 

 

 
รูปที่ 179 แสดงหน้าจอตารางข้อมูลยื่นขอด าเนินการ 

 
- กรอกข้อมูลการยื่นขอด าเนินการ และแนบไฟล์ 
- คลิกปุ่ม  

  
รูปที่ 180 แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลยื่นขอด าเนินการ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

4. หลังจากเพ่ิมข้อมูลลงตารางเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  

 
รูปที่ 181 แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลยื่นขอด าเนินการ 

 

5. ระบบจะแสดงสถานะข้อมูลที่บันทึก รออนุมัติ  สามารถดูรายละเอียด และลบข้อมูลได้ 

 
รูปที่ 182 แสดงหน้าจอยื่นขอด าเนินการแทน 

 

สถานะ : รออนุมัติ หมายถึง รอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาท าการตรวจสอบข้อมลู 
 อนุมัติ หมายถึง เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมสามารถเข้ามา
ด าเนินการต่อได ้
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