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1  ค าแนะน าในการใช้งานระบบ 

 

การใช้งานระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment Promotion) มีข้อแนะน าในการเขา้ใช้งาน ดังนี้ 

 

1.1 วิธีการเข้าใช้งานระบบ 
 ขั้นตอนท่ี 1  กรอกช่ือเว็บไซต ์1)

 
1.  เปิด Browser (แนะน า Google Chrome) และกรอก URL : e-investment.boi.go.th จากนัน้กด Enter 

 

 ขั้นตอนท่ี 2 การลงช่ือเข้าสู่ระบบ 2)

 

 
 
2.1   กรอกช่ือบัญชผีู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ 

2.2   กดปุ่ม   เพื่อเข้าใช้งานระบบ 
หมายเหตุ   

    1. กรณีที่ยังไม่มีบัญชผีู้ใช้งาน กด  เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 

    2. กรณีที่ลมืรหสัผ่าน กด  และกรอก E-mail ทีใ่ช้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเพื่อขอรับรหสัผ่าน 
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1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าจอระบบ 
1.2.1 สัญลักษณ์เครื่องมือในระบบ 

สัญลักษณเ์คร่ืองมือ ชื่อ หน้าท่ี 

 
ปุ่ม เริ่มใหม ่(Refresh) เลือกที่ปุ่มเพื่อแสดงหน้ารายชื่อผูข้ออนุญาตใหม่ กรณีที่ต้องการ

ตรวจสอบมามีข้อมลูใหม่อัพเดท หรือไม่  

 ปุ่ม กลับหน้าแรกสุด เลือกที่ ปุ่มเพื่อไปยังหน้าแรกสุดของตาราง 

 ปุ่ม ไปหน้าก่อนหน้า เลือกที่ปุ่ม เพื่อไปยังหน้าก่อนหน้า 

 

ตัวแสดงหน้าปัจจุบันของ
ตาราง 

แสดงหน้าปัจจุบันของตาราง และสามารถพิมพ์เลขหนา้ที่
ต้องการ และกดปุ่ม Enter บนคียบ์อร์ดเพื่อไปยังหน้าในตาราง
ที่ต้องการ 

 
ตัวแสดงหน้าท้ังหมดของ
ตาราง 

แสดงจ านวนหน้าท้ังหมดของตาราง 

 ปุ่ม ไปหน้าถัดไป เลือกที่ปุ่ม เพิ่มไปยังหน้าถัดไป 

 ปุ่มไปหน้าสุดท้าย เลือกที่ปุ่ม เพื่อไปยังหน้าสุดท้าย 

 

ตัวเลือกแสดงผลลัพธ์ ตัวเลือกแสดงผลลัพธ์ของตาราง ซึ่งสามารถแสดงผลลัพธ์ ได้
เป็น 10 รายการ, 20 รายการ และ 30 รายการ 

 
ตัวแสดงผลลัพธ์ แสดงจ านวนรายการที่แสดงผลปัจจุบันในตาราง จากจ านวน

รายการทั้งหมดในตาราง 

 
หัวคอลัมน ์ เลือกที่หัวคอลัมน์ ระบบจะเรยีงล าดับรายการในตารางตามหัว

คอลัมน์ท่ีได้ คลิกไป 

 ปุ่ม ซ่อนตาราง คลิกเพื่อซ่อนตาราง 

 

เส้นแบ่งคอลมัน ์ เลือกที่เส้นแบ่งคอลัมน์ และลาก เมื่อได้ความกว้างที่ต้องการ 
จากนั้นให้ปล่อย เพื่อปรับการแสดงผลของคอลัมน์ในตาราง 

 

1.2.2 การแนบไฟล์เอกสาร (Attach File) 
การแนบไฟล์ในหน้าข้อมลู 
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ขั้นตอนทีก่ารใช้งาน 

1. เลือกปุ่ม    เพื่อแนบไฟล์ 

2. ระบบจะแสดง Pop up ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ 

 
3. เลือกปุ่ม  เพื่อบันทึกการแนบไฟล ์

4. เมื่อเลือกไฟล์เสรจ็แล้ว ระบบจะท าการอัพโหลดไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ 

กรณีที่ต้องการลบไฟล์ กดปุ่ม   

 

1.2.3 การใช้งานส่วนค้นหา 
การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลในแต่ละส่วนของระบบงานได้ โดยข้อมลูจะปรากฏในรายการข้อมูล (Grid View) ในแต่ละ

สว่นของระบบ 

 
ขั้นตอนทีก่ารใช้งาน 

1. เลือกค าค้นหา โดยระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นไว้ท่ี “-- ทั้งหมด --” ผู้ใช้งานสามารถเลือกจ ากดัค าค้นหาไดต้ามเหมาะสม 

2. กรอกค าค้นหาในช่องกรอก 

3. กด “Enter” จากคีย์บอร์ดหรือกดที่ปุ่ม “ค้นหา” ที่หน้าจอของระบบ 

4. กรณีที่ต้องการคืนค่าผลการค้นหาทั้งหมดเลือกที่ปุ่ม “เริ่มใหม่” 

5. กรณีที่ต้องการคืนหาเพิ่มเติมที่มคีวามเฉพาะยิ่งข้ึนในแตล่ะข้อมลูเลอืก “ค้นหาขั้นสูง” และระบบจะแสดงตัวเลือก การ

ค้นหา เช่น วันท่ีเริ่มต้น – สิ้นสุด การกรองตามสถานะต่างๆ เป็นตน้ 
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2  การสมัครสมาชกิ 

 

การสมคัรสมาชิกเพื่อใช้งานระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน สามารถแบ่งประเภทผู้สมัครออกเปน็ 3 ประเภท คือ 

ประเภทสมาชิกนิติบคุคล, ประเภทสมาชิกบุคคลธรรมดา (ไทย) และ ประเภทสมาชิกบุคคลธรรมดา (ต่างชาติ) มีขั้นตอนการสมัคร

สมาชิกเพื่อใช้งานระบบสนับสนุนงานส่งเสรมิการลงทุน ดังนี้ 

 

2.1 วิธีการสมัครสมาชกิเพ่ือใช้งานระบบสนับสนนุงานส่งเสริมการลงทุน 
2.1.1 การเข้าสูเ่มนูการสมคัรสมาชิก 

 ขั้นตอนท่ี 1  เปิด Browser และเข้าสู่ระบบ e-Investment Promotion 1)
 ขั้นตอนท่ี 2 เข้าสู่เมนูการสมัครสมาชิก 2)

 

 
 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ” เพื่อเข้าสู่เมนูการสมัครสมาชิก จากนั้นระบบจะน าเข้าสู่หน้าเลือกประเภทสมาชิก 

 

2.1.2 การสมคัรสมาชิก ประเภทสมาชิกประเภทนิติบุคคล 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกประเภทสมคัรสมาชิก 1)

 
1.1   เลือกรายการประเภทสมาชกิท่ีต้องการสมัครเป็น “นิติบุคคล” 

1.2  กดปุ่ม   เพื่อเข้าสู่หนา้การยอมรับเง่ือนไงและข้อตกลงในการสมัคร 
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 ขั้นตอนท่ี 2 การยอมรับเง่ือนไงและข้อตกลงในการสมัครสมาชิก 2)

 
2.1  ท าเครื่องหมายถูกท่ีกล่อง “ยอมรับเงื่อนไข” เพื่อยืนยันการรบัทราบและยอมรับเงื่อนไขในการสมัครสมาชิก 

2.2  กดปุ่ม    เพื่อเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก 

 

 ขั้นตอนท่ี 3 การกรอกข้อมลูสมัครสมาชิก ประเภทสมาชิกนิติบุคคล 3)

 
หน้ากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกประเภทนิติบุคคล ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี ้

ข้อมูลนิติบุคคล 

3.1  เลือกประเภทการสมัครสมาชิก 

 กรณีเลือก “จดทะเบยีนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ข้อมูลเลขท่ีจดทะเบียนนิติบคุคลและรายชื่อกรรมการผู้มี

อ านาจตามหนังสือรับรองที่ได้บันทึกเข้าสู่ระบบจะถูกส่งไปตรวจสอบท่ีระบบอัตโนมัติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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 กรณีเลือก “จดทะเบยีนที่หน่วยงานอ่ืน” ข้อมูลเลขท่ีจดทะเบียนนิตบิุคคลจะไม่ถูกส่งไปตรวจสอบทีร่ะบบ

อัตโนมัติของกรมพัฒนาธรุกิจการค้า  

3.2  เลือกประเภทนติิบุคคล 

 กรณีเลือก “กรรมการผู้มีอ านาจสมัครด้วยตนเอง” ระบบจะดึงเฉพาะข้อมูลส่วนท่ีใช้ส าหรับกรอกข้อมูลในกรณีที่

เป็นกรรมการผู้มีอ านาจสมัครด้วยตนเอง 

 กรณีเลือก “เป็นผูร้ับมอบหมาย” ระบบจะดึงเฉพาะข้อมลูส่วนท่ีใช้ส าหรับกรอกข้อมลูในกรณีทีเ่ป็นผูร้บั

มอบหมาย 

3.3 กรอกข้อมูลต่าง ๆ ดังนี ้

 

ข้อมูลกรรมการผู้มีอ านาจ (ระบุเฉพาะกรรมการผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรอง) 

 
3.4 กดปุ่มเพิม่ “กรรมการผู้มีอ านาจ” 

3.5 กรอกข้อมูลกรรมการผูม้ีอ านาจตามหนังสือรับรอง 

ข้อมูลผูส้มัคร 

 

3.6 กรอกข้อมูลผู้สมัคร (เจา้ของบัญชีผู้ใช้งานนี้) 

 

 

 



  
คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment Promotion) (ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป) 

 

                       ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หน้า 8/43 

  

 

 

เอกสาร/หลักฐาน 

 
3.7 กรณีทีเ่ลือก “ประเภทการสมคัรสมาชิก” เป็น “เป็นผู้รับมอบอ านาจ” ระบบจะแสดงหน้าต่างส าหรับแนบไฟล์เอกสาร

เฉพาะส่วนของผูร้ับมอบอ านาจ ท้ังนี้ต้องมีไฟล์เอกสารแนบตามรายการทั้งหมด 

 

 
3.8 กรณีทีเ่ลือก “ประเภทการสมคัรสมาชิก” เป็น “กรรมการผู้มีอ านาจสมัครด้วยตนเอง” ระบบจะแสดงหน้าต่างส าหรบั

แนบไฟล์เอกสารเฉพาะส่วนของกรรมการผูม้ีอ านาจสมัครด้วยตนเอง ท้ังนี้ต้องมีไฟล์เอกสารแนบตามรายการทั้งหมด 

 

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและรหสัผ่าน 

 
3.9 กรอกข้อมูลบญัชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

3.10 กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะน าเข้าสู่หน้ายืนยันข้อมูล หลังจากยนืยันการสมัครสมาชิกแล้ว ระบบจะตรวจสอบข้อมลู

ของท่านกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ (กรณีจดทะเบียนท่ีกรมพัฒนาธรุกิจการค้าเท่านั้น) เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น ระบบจะส่ง Link 



  
คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment Promotion) (ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป) 

 

                       ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หน้า 9/43 

  

 

ส าหรับยืนยันการสมัครสมาชิก ดังภาพ 

 
 

 การยื่นยันการสมคัรสมาชิก 4)

 
 

ให้ท่านเข้าสู่อีเมล์ที่ใช้ในการสมัครสมาชิก 

4.1 เลือกอีเมล์จากระบบ e-Investment Promotion (อาจอยู่ใน Junk Box หรือ Spam mail 

 

 
4.2 กดเลือกที่ “Link ส าหรับการยืนยันการลงทะเบียน” เพื่อยื่นยันการสมคัรสมาชิก 

 
4.3 กดเลือก “ที่น่ี” เพื่อลงช่ือเข้าสู่ระบบต่อไป 
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2.1.3 การสมคัรสมาชิก ประเภทสมาชิกประเภทบุคลธรรมดา (ไทย/ต่างชาต)ิ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกประเภทสมคัรสมาชิก 1)

 
1.1   เลือกรายการประเภทสมาชกิท่ีต้องการสมัครเป็น “บุคลธรรมดา (ไทย)” 

1.2  กดปุ่ม   เพื่อเข้าสู่หนา้การยอมรับเง่ือนไงและข้อตกลงในการสมัคร 

 

 ขั้นตอนท่ี 2 การยอมรับเง่ือนไงและข้อตกลงในการสมัครสมาชิก 2)

 
2.1  ท าเครื่องหมายถูกท่ีกล่อง “ยอมรับเงื่อนไข” เพื่อยืนยันการรบัทราบและยอมรับเงื่อนไขในการสมัครสมาชิก 
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2.2  กดปุ่ม    เพื่อเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก 

 ขั้นตอนท่ี 3 การกรอกข้อมลูสมัครสมาชิก ประเภทสมาชิกบุคลธรรมดา (ไทย) 3)

 
หน้ากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกประเภทบุคลธรรมดา (ไทย/ต่างชาติ) ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี ้

ข้อมูลการสมัครสมาชิก (กรณีเลือก “สมัครด้วยตนเอง” : กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกของตนเองเท่านั้น) 

3.1  เลือกประเภทการสมัครสมาชิก “สมัครด้วยตนเอง” 

3.2  กรอกข้อมูลตามรายละเอียดหัวข้อที่ปรากฏ 

 
 

ข้อมูลการสมัครสมาชิก (กรณีเลือก “เป็นผู้รับมอบอ านาจ” : กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกของเจ้าของบัญชี และข้อมูลของผูร้ับ

มอบอ านาจ) 

3.3 เลือกประเภทการสมัครสมาชิก “เป็นผู้รับมอบอ านาจ” ระบบจะแสดงรายการข้อมลูที่ผูส้มัครต้องกรอก 
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3.4  กรอกข้อมูลตามรายละเอียดหัวข้อท่ีปรากฏ (ข้อมูลผูส้มัครและข้อมูลผู้รับมอบอ านาจ) 

 

ข้อมูลผูร้ับมอบอ านาจในการสมคัรสมาชิก 

 

3.5  กรอกข้อมูลผู้รับมอบอ านาจให้ครบถ้วน 

 

เอกสาร/หลักฐาน 

 
3.6  กรณเีลือกประเภทการสมัครสมาชิก “สมัครด้วยตนเอง” ต้องมีไฟลเ์อกสารแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 

 
3.7  กรณเีลือกประเภทการสมัครสมาชิก “เป็นผูร้ับมอบอ านาจ”ต้องมีไฟล์เอกสารแนบตามรายการทั้งหมด 
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3.8 กรอกข้อมูลบญัชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

3.9 กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะน าเข้าสู่หน้ายืนยันข้อมลู หลังจากยืนยันการสมัครสมาชิกแล้ว ระบบจะส่ง Link ส าหรับ

ยืนยันการสมัครสมาชิก ดังภาพ 

 
 

 การยื่นยันการสมคัรสมาชิก 4)

 
ให้ท่านเข้าสู่อีเมล์ที่ใช้ในการสมัครสมาชิก 

4.1 เลือกอีเมล์จากระบบ e-Investment Promotion (อาจอยู่ใน Junk Box หรือ Spam mail 

 

 
4.2 กดเลือกที่ “Link ส าหรับการยืนยันการลงทะเบียน” เพื่อยื่นยันการสมคัรสมาชิก 
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4.3 กดเลือก “ที่น่ี” เพือ่ลงช่ือเข้าสู่ระบบต่อไป 

 

3  การกรอกค าขอและการยื่นค าขอผ่านช่องทางต่าง ๆ 

 

 ขั้นตอนท่ี 1 เลือกท าธุรกรรมยื่นขอรับการส่งเสรมิ 1)

 
หลังจากลงช่ือเข้าใช้งานส าเรจ็แลว้ 

1. เลือกเมนูย่อย “ค าขอโครงการใหม” ระบบจะน าเข้าสูห่น้าจอกระบวนการยื่นขอรับการส่งเสรมิการลงทุน 

 

 ขั้นตอนท่ี 2 เลือกขนาดของธุรกิจที่จะยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทนุ 2)

 
2. เลือกขนาดธุรกิจท่ีจะยื่นขอรับการส่งเสริม  
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 ขั้นตอนท่ี 3 เลือกประเภทกิจการที่ต้องการยื่นขอรับการส่งเสริม 3)

 
3.1 สืบค้นประเภทกิจการที่ต้องการยื่นขอรับการส่งเสริม โดยสามารถสืบค้นจากหมายเลขประเภทกิจการหรือช่ือประเภทกิจการ 

ทั้งนี้ระบบจะแสดงผลลัพธ์การค้นหาและ Hilight ค าที่ใช้ในการค้นหา  

3.2 เลือกประเภทกิจการที่ต้องการยื่นขอรับการส่งเสริม 

 

 ขั้นตอนท่ี 4 เลือกภาษาของแบบฟอร์มขอรับการส่งเสริม 4)

 
4. เลือกภาษาของแบบฟอร์มขอรบัการส่งเสริม  และระบบจะน าเขา้สู่หน้ากรอกข้อมลูค าขอรับการสง่เสริม 

หมายเหตุ ระบบจะเลือกแบบฟอรม์ขอรับการส่งเสริมตามประเภทกจิการให้โดยอัตโนมัติ  

เช่น ประเภทกิจการ 5.3.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพ และเสยีง (Audio Visual Product) ระบบจะเลือกแบบฟอร์มขอรับ

การส่งเสริมการลงทุน ท่ัวไปให้โดยอัตโนมตัิ 
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 ขั้นตอนท่ี 5 กรอกแบบฟอร์มค าขอรับการส่งเสรมิ ข้อที่ 1. ผู้ขอรับการส่งเสริม 5)
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5. กรอกค าขอรับการส่งเสรมิ ข้อที่ “1.ผู้ขอรับการส่งเสรมิ” โดยระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับให้กรอกข้อมูลตามประเภทบัญช ี
ผู้ใช้งาน ดังนี ้
ข้อที่ 1.1 กรณียังไม่จัดตั้งนิติบุคคล หรือ 1.2 กรณีจดัตั้งนิติบุคคลแล้ว 

 กรณีบญัชีผู้ใช้งานประเภท “บุคคลทั่วไป” : กรอกข้อมูลเฉพาะข้อที่ “1.1 กรณียังไม่จัดตั้งนิติบุคคล” 

 กรณีบญัชีผู้ใช้งานประเภท “นิติบุคคล” : กรอกข้อมูลเฉพาะข้อที่ “1.2 กรณจีัดตั้งนิตบิุคคลแล้ว” 

 ในขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องแนบไฟลเ์อกสาร/หลักฐาน เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงินปีล่าสุด 
หากเอกสาร/หลักฐานแตล่ะฉบับมีมากกว่า 1 ไฟล์ กรณุารวมให้เปน็ไฟล์เดียว 

 
ข้อท่ี 1.3 รายละเอียดผู้ขอรับการส่งเสริม 

 
 

1.4 ช่ือตัวแทนส าหรับการตดิต่อ 

 
 
 



  
คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment Promotion) (ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป) 

 

                       ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หน้า 18/43 

  

 

 
1.5 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

 

 ระบบจะบังคับให้กรอกอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นไทย 

 ในกรณีที่มผีู้ถือหุ้นต่างชาติมากกว่า 2 สัญชาติ ให้ระบุอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสดัส่วนมากท่ีสุด 2 ล าดับแรก และระบบ
จะค านวณอตัราส่วนท่ีเหลือของผูถ้ือหุ้นสัญชาติอื่น ๆ ให้โดยอัตโนมตัิ 

 ผู้ใช้งานสามารถกรอกรายช่ือผู้ถือหุ้นได้หลายรายการโดยกดที่ปุ่ม     

 กรณีที่ต้องการลบรายชื่อผู้ถือหุ้น กดปุ่ม   
 
1.6 สถิติการจ้างงานของบริษัทท่ีมีอยู่เดิม 3 ปีย้อนหลัง 

 
 เลือก “ปี พ.ศ.” ปัจจุบัน ระบบจะก าหนดค่า 3 ปีย้อนหลังส าหรับกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ ซึ่ง ปี พ.ศ. ดังกล่าวจะถูก

น าไปใช้ในทุก ๆ ส่วนของค าขอเพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน 
หมายเหตุ กรณีที่มีการแกไ้ขข้อมลูปี พ.ศ. ในภายหลัง ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์ม ฯ จะไดร้ับผลกระทบด้วย 
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1.7 กรณีที่นิติบุคคลด าเนินการอยูแ่ล้ว ให้ระบุก าลังผลติและผลการด าเนินงาน ที่ไดร้ับและไมไ่ดร้ับการส่งเสริม 3 ปี ย้อนหลัง 

 
 ระบบจะบังคับให้กรอกข้อมูลปี พ.ศ. ล่าสดุ ซึ่งจ าเป็นต้องกรอกข้อมลูให้ครบทุกคอลมัน์ จ านวน อย่างน้อย 1 แถว 

 กรณีในปีท่ีไม่มีการผลิต/ผลการด าเนินงาน สามารถเลือก เพื่อข้ามการกรอกข้อมูลของปีนี้ได้  
 
1.8 ผลประกอบการสุทธิ 3 ปีย้อนหลัง 

 
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กดปุม่    เพื่อบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลและไปยังข้ันตอนตอ่ไป 

 



  
คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment Promotion) (ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป) 

 

                       ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หน้า 20/43 

  

 

 ขั้นตอนท่ี 6 กรอกแบบฟอร์มค าขอรับการส่งเสรมิ ข้อที่ 2. แผนการเงินและแผนการลงทุน 6)

 

 
6. กรอกค าขอรับการส่งเสรมิ ข้อที่ “2. แผนการเงินและแผนการลงทุน” (ระบบค านวณจ านวนรวมของแต่ละประเภทให้อัตโนมัติ) 

ทั้งนี้มีเงื่อนไขส าคัญ คือ รวมเงินของแผนการเงินในข้อ 2.1 ต้องเท่ากับ รวมเงินลงทุนท้ังสิ้นในข้อ 2.2 

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กดปุม่    เพื่อบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลและไปยังข้ันตอนตอ่ไป 
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 ขั้นตอนท่ี 7 กรอกแบบฟอร์มค าขอรับการส่งเสรมิ ข้อที่ 3. ที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ 7)

 
7. กรอกข้อมูลสถานท่ีตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ สามารถเพิม่ได้หลายทีต่ั้ง โดยกดปุ่ม  

 กรณ ีมีที่ตั้งโรงงานหลายแห่ง กรณุาระบุสถานท่ีตั้งของโรงงานหลักให้อยู่ในรายการล าดับที่ 1 

 กรณี กิจการที่ที่ตั้งไม่แน่นอน เช่น กิจการเดินเรือ กิจการเดินอากาศ ให้กรอกข้อมูลที่อยู่ของสถานประกอบการ ดังภาพ 

 
 กรณีที่ต้องการลบสถานท่ีตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ กดปุ่ม  

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กดปุม่    เพื่อบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลและไปยังข้ันตอนตอ่ไป 
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 ขั้นตอนท่ี 8 กรอกแบบฟอร์มค าขอรับการส่งเสรมิ ข้อท่ี 4. รายละเอียดโครงการ  8)

 
8. กรอกข้อมูลผลิตภณัฑ์และก าลงัการผลติ ดังนี ้

ข้อที่ 4.1 ผลิตภัณฑ์และก าลังการผลิต 

 สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ได้หลายรายการ โดยกดปุ่ม  

หมายเหตุ ข้อมูลผลติภณัฑ์ที่กรอกในข้ันตอนน้ีจะถูกน าไปแสดงในข้อ 7.2 และ 8.2 โดยอัตโนมัติ 

 กรณีที่ต้องการลบผลิตภัณฑ์ กดปุม่   

 

ข้อที่ 4.2 ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปหรือผลพลอยได้ 
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 สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปหรือผลพลอยได้ได้หลายรายการ โดยกดปุ่ม  

 กรณีที่ต้องการลบผลิตภัณฑ์ กดปุม่   

 

ข้อที่ 4.3 รายละเอียดของผลิตภณัฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเรจ็รูป ผลพลอยได้ และการใช้งาน 

 
 

ข้อที่ 4.4 กรรมวิธีการผลติ 
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ข้อที่ 4.5 รายละเอียดเครื่องจักร 

 
 

ข้อที่ 4.6 แผนป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยสังเขป 

 
 

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กดปุม่    เพื่อบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลและไปยังข้ันตอนตอ่ไป 
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 ขั้นตอนท่ี 9 กรอกแบบฟอร์มค าขอรับการส่งเสรมิ ข้อที่ 5. การจ้างงาน 9)

 
9. กรอกข้อมูลการจ้างงาน 

 กรณ ีคนต่างชาติ ให้ระบสุัญชาติของการจ้างงานหลัก 

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กดปุม่    เพื่อบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลและไปยังข้ันตอนตอ่ไป 
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 ขั้นตอนท่ี 10 กรอกแบบฟอร์มค าขอรับการส่งเสรมิ ข้อที่ 6. การตลาด 10)

 
10. กรอกข้อมูลการตลาด ดังนี ้

ข้อที่ 6.1 แผนการจ าหน่าย  

 ระบบมเีงื่อนไขในการตรวจสอบสดัส่วนการจ าหน่ายว่าต้องมีผลรวมของทุกประเภทเท่ากับ 100 มิเช่นนั้นจะไม่อนญุาตให้

บันทึกข้อมูล 

 

ข้อที่ 6.2 รายชื่อลูกค้าหลัก 

 สามารถเพิ่มรายชื่อลูกค้าในประเทศ, ส่งออกทางอ้อม, ส่งออกทางตรง โดยกดปุ่ม  

 กรณีที่ต้องการลบข้อมลู กดปุ่ม   

 
 

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กดปุม่    เพื่อบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลและไปยังข้ันตอนตอ่ไป 
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 ขั้นตอนท่ี 11 กรอกแบบฟอร์มค าขอรับการส่งเสรมิ ข้อที่ 7. แผนการด าเนินงาน 11)

 
ข้อที่ 7.1 อาคารโรงงาน/สถานประกอบการ  

 สามารถเลือกกรอกข้อมูลใช้อาหารแห่งใหม่ หรือต่อเติมอาคารเดิม  หรือ  ใช้อาคารร่วมกับโครงการเดิม 

ข้อที่ 7.2 แผนการผลิต  

 
 น าช่ือผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) จากค าขอข้อท่ี 4.1 มาใช้ในการกรอกข้อมูลแผนการผลิต 

หมายเหตุ หากลบ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในข้อ 4.1 จะท าใหข้้อมูลในข้อ 7.2 เปลี่ยนแปลงด้วย 

ข้อที่ 7.3 วัตถุดิบหลักท่ีจะใช้ 

 
 ระบบจะน าข้อมูลผลรวมมลูค่าวัตถุดิบท้ังสิ้น ไปใช้ในข้อที่ 8.1 

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กดปุม่    เพื่อบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลและไปยังข้ันตอนตอ่ไป 
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 ขั้นตอนท่ี 12 กรอกแบบฟอร์มค าขอรับการส่งเสรมิ ข้อที่ 5. การจ้างงาน 12)

 

 
12. กรอกข้อมูลประมาณการต้นทุนและก าไรของโครงการที่ขอรับการส่งเสริม 
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 น าผลรวมของค่าวัตถุดิบทั้งสิ้น จากค าขอข้อที่ 7.3  

 น าช่ือผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) จากค าขอข้อท่ี 4.1 มาใช้ในการกรอกข้อมูลแผนการผลิต 

หมายเหตุ หากลบ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในข้อ 4.1 จะท าใหข้้อมูลในข้อ 7.3 เปลี่ยนแปลงด้วย 

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กดปุม่    เพื่อบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลและไปยังข้ันตอนตอ่ไป 

 

 ขั้นตอนท่ี 13 กรอกแบบฟอร์มค าขอรับการส่งเสรมิ ข้อที่ 9. ประโยชน์ของโครงการ 13)

 
 

 กรอกข้อมูล ข้อ 9.1 การพัฒนาเทคโนโลย ี(กรณไีมม่ีข้อมูล สามารถเลือก เพื่อข้ามการกรอกข้อมูลส่วนนี้ได้) 
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 กรอกข้อมูล ข้อ 9.2 ทรัพยากรมนษุย์ และ 9.3 แผนการพัฒนา Local Supplier  

(กรณีไม่มีข้อมลู สามารถเลือก เพือ่ข้ามการกรอกข้อมลูส่วนน้ีได้) 

 
 กรอกข้อมูล ข้อ 9.4 มาตรการประหยัดพลังงาน (กรณีไม่มีข้อมลู สามารถเลือก เพื่อข้ามการกรอกข้อมูลส่วนน้ีได้) 

 

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กดปุม่    เพื่อบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลและไปยังข้ันตอนตอ่ไป 
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 ขั้นตอนท่ี 14 กรอกแบบฟอร์มค าขอรับการส่งเสรมิ ข้อที่ 5. การจ้างงาน 14)

 
 กรอกวัน-เวลาที่ประสงค์จะมาชี้แจงโครงการ 

 

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กดปุม่    เพื่อบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลและไปยังข้ันตอนตอ่ไป 

 

 ขั้นตอนท่ี 15 ตรวจสอบ/แนบไฟลเ์อกสารเพิ่มเตมิ 15)
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 ตรวจสอบ ตารางที่ 11.1 เอกสาร/หลักฐานส าคญัประกอบการยื่นค าขอรับการส่งเสรมิการลงทุน 

ระบบแสดงตารางสรุปรายการเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการส่งเสรมิการลงทุน เพื่อให้ผู้ยื่นทวนสอบว่า

ได้แนบเอกสาร/หลักฐานท่ีจ าเป็นต่อการพิจารณาครบถ้วนแล้วหรือไม่ 

 
 แนบไฟล์เอกสาร/หลักฐานเพิ่มเตมิ ในตารางที่ 11.2 เอกสารแนบตามประเภทกิจการ 

ระบบแสดงรายการเอกสาร/หลักฐานตามประเภทกิจการที่จ าเป็นตอ่กระบวนการพิจารณา  ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องแนบไฟล์

ทีก่ าหนดให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถยื่นขอรับการส่งเสรมิได ้ 

 
 แนบไฟล์เอกสาร/หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี 

 สามารถเพิ่มเอกสาร/หลักฐานอ่ืน ๆ ได้หลายรายการ โดยกดปุ่ม  

 กรณีที่ต้องการลบข้อมลู กดปุ่ม   

 

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กดปุม่    เพื่อบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลและไปยังข้ันตอนตอ่ไป 
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 ขั้นตอนท่ี 16 ยืนยันการยื่นขอรับการส่งเสริม 16)

 
 

16. ยืนยันการยื่นขอรับการส่งเสรมิ 

 สามารถพิมพ์ตัวอย่างค าขอรับการส่งเสริม กดปุ่ม   

 ผู้ยื่นสามารถเลือกช่องทางการยื่นขอรับการส่งเสรมิได้ 2 ช่องทาง ดังนี้   

1)  ยื่นค าขอที่ส านักงาน กดปุ่ม   (ดูข้อ 16.1) 

2.  ยื่นค าขอผ่านทางออนไลน์ กดปุ่ม  (ดูข้อ 16.2) 

 

16.1  การยื่นค าขอรับการส่งเสรมิที่ส านักงาน 

1. การกดปุ่ม   หากท่านต้องการน าไปยื่นท่ีส านักงาน 

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขของการยื่นค าขอรับการส่งเสริมทีส่ านักงาน ดังภาพ
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3. ตรวจสอบเงื่อนไข และท าเครื่องหมายถูกเพื่อรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข 

4. กดปุ่ม  เพื่อยืนยันการยื่นค าขอที่ส านักงาน และระบบจะด าเนินการดังนี้ 

1) ระบบจะออกเลขท่ี Doc No. (รหัสอ้างอิงเอกสาร : ไม่ใช่เลขท่ีค าขอ) ดังภาพ 

                  
 

2) ค าขอของท่านจะมีสถานะ “รอยื่นค าขอ” และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้เว้นแตเ่จ้าหน้าท่ีเปิด

สิทธ์ิให้ท่านแก้ไขค าขอ 

3) ท่านจะต้องพิมพ์แบบค าขอรับการส่งเสริมจากระบบ เพื่อน าไปยืน่ท่ีส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (ไมส่ามารถย้อนการท ารายการเพื่อยื่นค าขอผ่านช่องทางออนไลน์ได้) 

5. หากต้องการยกเลิกการท ารายการ ใหก้ดปุ่ม   

 

16.2  การยื่นค าขอรับการส่งเสรมิแบบ Online 

1. การกดปุ่ม                        หากท่านต้องการยื่นค าขอผ่านทางออนไลน ์

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขของการยื่นค าขอรับการส่งเสริมผ่านทางออนไลน์ ดังภาพ

 
3. ตรวจสอบเงื่อนไข และท าเครื่องหมายถูกเพื่อรับทราบและยินดีปฏิบตัิตามเงื่อนไข 

4. กดปุ่ม  เพื่อยืนยันการยื่นค าขอที่ส านักงาน และระบบจะด าเนินการดังนี้ 

1) ระบบจะออกเลขท่ี Doc No. (รหัสอ้างอิงเอกสาร : ไม่ใช่เลขท่ีค าขอ) ดังภาพ 
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2) ค าขอของท่านจะถูกส่งยังเจ้าหน้าท่ีเพื่อรอพิจารณารับค าขอโดยอัตโนมัติ โดยมสีถานะ  

“รอตรวจสอบ” และท่านจะไมส่ามารถแก้ไขข้อมลูใด ๆ ได้เว้นแต่เจา้หน้าท่ีส่งค าขอให้ท่านแก้ไข  

5. หากต้องการยกเลิกการท ารายการใหก้ดที่ปุ่ม    
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4  การติดตามความคืบหน้า/ประวัติการยื่นค าขอ 

 

ท่านสามารติดตามความคืบหน้าของค าขอได้ที่เมนู “ประวตัิการยื่นค าขอรับการส่งเสริม” ดังภาพ 

 

 
 

4.1 สถานะ “ร่างค าขอ” 

 
 

สถานะ “ร่างค าขอ”  
ท่านได้เริ่มต้นกรอกค าขอภายในระบบแล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันการยื่นค าขอที่ส านักงาน หรือ ยังไมไ่ด้ยืนยันการยื่นค าขอออนไลน์ 

หากค าขอของท่านอยู่ในสถานะนี้ ท่านยังสามารถแก้ไขค าขอได ้
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4.2 สถานะ “รอยื่นค าขอ” 

 
สถานะ “รอยื่นค าขอ”  

ท่านได้กรอกค าขอเสรจ็แล้ว และเลือกที่จะน าค าขอไปยื่นที่ส านักงาน (ปัจจุบันยังไม่ได้น าไปยื่น) 

หากค าขอของท่านอยู่ในสถานะนี้  

   1. ท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมลูใด ๆ ได้เว้นแตเ่จ้าหน้าท่ีเปดิสิทธิ์ให้ท่านแก้ไขค าขอ  

     (ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่และแจง้เลขท่ี Doc No. เพื่อเปิดสิทธิ์ใหท้่านสามารถแก้ไขค าขอได้อีกครั้ง) 

   2. ท่านจะต้องพิมพ์แบบค าขอรับการส่งเสริมจากระบบ (มีเลขท่ี Doc No.) เพื่อน าไปยื่นท่ีส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ 

การลงทุน (ไมส่ามารถย้อนการท ารายการเพื่อยื่นค าขอผ่านช่องทางออนไลน์ได้) 

 

4.3 สถานะ “รอตรวจสอบค าขอ” 

 
สถานะ “รอตรวจสอบค าขอ”  

ท่านได้กรอกค าขอเสรจ็แล้ว และยื่นค าขอผ่านทางออนไลนเ์รียบร้อยแล้ว 

หากค าขอของท่านอยู่ในสถานะนี้  

   1. ค าขอของท่านอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณารับค าขอของทางส านักงาน (พิจารณาในวันและเวลาท าการเท่านั้น)  

   2. ท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมลูใด ๆ ได้เว้นแตเ่จ้าหน้าท่ีแจ้งใหท้่านแก้ไข/ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเท่านั้น  
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4.4 สถานะ “ยืน่เอกสารเพ่ิมเติม” 

 
สถานะ “ยื่นเอกสารเพิ่มเติม”  

ท่านได้ยื่นค าขอผ่านทางออนไลน์ เจ้าหน้าท่ีได้พิจารณาพบข้อบกพรอ่ง และแจ้งให้ท่านแก้ไข/ยื่นเอกสารเพิ่มเติม 

หากค าขอของท่านอยู่ในสถานะนี้  

   1. ท่านสามารถแก้ไขข้อมลู/ยื่นเอกสารเพิ่มเตมิได้ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

 คลิกเลือกรายการธุรกรรม ท่ีต้องการแก้ไข/ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ระบบจะน าเข้าสู่หน้ารายละเอียด 

 เลือกรายการประวัติธุรกรรม “ยื่นเอกสารเพิ่มเตมิ” ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดที่ด้านล่าง ดังภาพ 
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  ท่านสามารถดู วันที่ครบก าหนด (โดยแสดงจ านวนวันที่คงเหลือท่ีหน้ารายการด้วย) และรายละเอียดที่ต้องแก้ไข 

 หากต้องการแก้ไขค าขอ ให้กดปุม่  ระบบจะน าท่านเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลค าขอ 

 หากท่านไมส่ามารถแก้ไขค าขอใหแ้ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าท่ีก าหนด สามารถขอขยายเวลาได้ โดยกดปุม่ 

 และระบุเวลาที่คาดว่าจะด าเนินการเสร็จ ท้ังนี้ขอให้ทราบว่าค าขอของท่านยังอยู่ในข้ันพิจารณา 

ยังไม่ได้รับค าขอแต่อย่างใด (ยังไมม่ีเลขท่ีค าขอ) 

 

4.5 สถานะ “รอนัดหมายชี้แจงโครงการ” 

 
สถานะ “รอนัดหมายช้ีแจงโครงการ”  

ค าขอของท่านได้ผ่านการพิจารณารับค าขอแล้ว (มีเลขท่ีค าขอแล้ว) 

หากค าขอของท่านอยู่ในสถานะนี้ ให้รอการตดิต่อกลับจากเจ้าหนา้ที่เพื่อช้ีแจงโครงการต่อไป 
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4.6 สถานะ “นัดหมายชี้แจงโครงการ” 

 
สถานะ “รอนัดหมายช้ีแจงโครงการ”  

ค าขอของท่านเข้าสู่ขั้นตอนช้ีแจงโครงการแล้ว 

หากค าขอของท่านอยู่ในสถานะนี้ ให้เตรียมเอกสาร/หลักฐานท่ีใช้ยื่นขอรับการส่งเสรมิ (เซ็นรับรองและประทับตราบริษัททุกหน้า) 

และเดินทางมาชี้แจงโครงการตามที่เจ้าหน้าท่ีนัดหมาย 

 

4.7 สถานะ “อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ” 

 
สถานะ “อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ”  

ค าขอของท่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของส านักงานแล้ว 

หากค าขอของท่านอยู่ในสถานะนี้ ให้รอรับทราบผลการพิจารณา (อนุมัติ/ไม่อนุมตัิ)  
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4.8 สถานะ “อนุมัติ” 

 
สถานะ “อนุมัติ”  

ค าขอของท่านได้รับการอนมุัติให้การส่งเสริมแล้ว 

หากค าขอของท่านอยู่ในสถานะนี้ แสดงว่าโครงการของท่านไดร้ับการอนุมัติให้การส่งเสริมแล้ว และสามารถดรูายละเอียดการ

อนุมัติไดโ้ดยคลิกท่ีรายการธรุกรรม ท้ังนี้ท่านสามารถด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

    1. ท่านสามารถยื่นขอแก้ไขโครงการ ได้ทีเ่มนู  

    2. ท่านสามารถยื่นตอบรับการส่งเสริม ได้ที่เมนู  (ภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด) 

หมายเหตุ ส านักงานจะส่งหนังสือแจ้งมติให้การส่งเสริมไปยังท่านในช่องทางปกติ (ไม่มีการรับเอกสารทางออนไลน์) 
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4.9 สถานะ “ไม่อนุมัติ” 

 
สถานะ “ไม่อนุมัต”ิ  

ค าขอของท่านไม่ไดร้ับการอนุมตัิให้การส่งเสรมิ 

หากค าขอของท่านอยู่ในสถานะนี้ แสดงว่าโครงการของท่านไดร้ับการพิจารณา ไม่อนุมัติให้การส่งเสริม ในกรณีที่ท่านต้องการขอ

อุทธรณ์ ไมส่ามารถด าเนินการผ่านระบบได้ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อสอบถามรายละเอียด 

 

4.10 สถานะ “รอยืนยนัยกเลกิค าขอ” 

 
สถานะ “รอยืนยันยกเลิกค าขอ”  
ท่านได้แจ้งขอยกเลิกค าขอที่เคยยืน่ไปแล้ว 

หากค าขอของท่านอยู่ในสถานะนี้ กรุณารอเจ้าหน้าท่ียืนยันการยกเลกิค าขอ และสิ้นสุดการท าธุรกรรมต่อไป 
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4.11 สถานะ “ยกเลิกค าขอ” 

 
สถานะ “ยกเลิกค าขอ”  

ค าขอของท่านได้รับอนุมัติใหย้กเลกิค าขอแล้ว 

หากค าขอของท่านอยู่ในสถานะนี้ เจ้าหน้าที่ได้อนุมัติการขอยกเลิกค าขอของท่านแล้ว และถือว่าสิ้นสดุการท าธุรกรรม 

 

4.12 สถานะ “คนืค าขอ” 

 
สถานะ “คืนค าขอ”  

ค าขอของท่านสิ้นสุดแล้ว โดยส านกังานได้แจ้งคืนค าขอของท่านและไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีก 

หมายเหตุ การคืนค าขออาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ท่านขอคืนค าขอโดยแจ้งเป็นหนังสือมาท่ีส านักงาน หรือ ท่านไม่ได้แก้ไข

ข้อมูลค าขอภายในระยะเวลาที่ก าหนด ส านักงานจึงคืนค าขอของท่าน เป็นต้น 

 


