
คูมือการใชงาน ระบบ e-PP เวอรชั่นใหม (Version 2015) สวนผูประกอบการ 

หนาที ่1 - 8 หากมีขอสอบถาม เพิ่มเติม หรือพบปญหาในการใชงาน กรุณาติดตอ  02 253-0561 ตอ 4448, 3327 ในวันเวลาทําการ 

หรืออีเมล ieat_support@ieat.mail.go.th ไดตลอด 24 ชม. 

MS-IEAT-EPP-Entreneur-01 

 

คูมือการใชงาน ระบบ e-PP เวอรช่ันใหม (Version 2015) 

สวนผูประกอบการ 

1. การเริ่มเขาใชงาน 

 1.1. เขาสูระบบงานดวยโปรแกรม Web Browser อาทิเชน Chrome, Firefox, Safari, Internet 

Explorer เวอรชั่น 9 ข้ึนไป ดวย URL http://e-pp.ieat.go.th และเลือกที่ เขาระบบสวนผูประกอบการ ดัง

แสดงในรูปที่ 1.1 

 

รูปที่ 1.1 แสดงหนาแรกเขาใชงานระบบ 

 1.2. Login ดวย User/Password ที่ผูประกอบการใชงานระบบ e-PP ในปจจุบัน (กรณีที่ไมทราบ 

หรือเขาใชงานไมได กรุณาติดตอเจาหนาที่ หรือแจงมาทาง E-Mail Address ที่แจงในหนา Login ตามรูปที่ 

1.2 
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รูปที่ 1.2 แสดงหนา Login เพื่อเขาใชงานระบบ 

 1.3. เมื่อเขาใชงานระบบแลวจะปรากฎหนาหลักในการใชงานระบบ ดังแสดงในรูปที่ 1.3 

 

รูปที่ 1.3 แสดงหนาหลัก เขาใชงานโปรแกรม 

  และเพื่อใหการใชงานโปรแกรมจบกระบวนการโดยสมบูรณ ผูประกอบการกรุณาคลิ๊กปุม

ออกจากระบบ ซึ่งอยูดานขวามือบน ของหนาโปรแกรมทุกครั้งที่เลิกใชงาน 
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2. การสรางขอมูลผูติดตอ 

 2.1 ในโปรแกรม e-PP Version 2015 ผูใชงานไมตองสรางขอมูลผูติดตอใหมทุกครั้งที่ใชงาน โดย

ระบบไดจัดทําเปนฐานขอมูลกลางเพื่อเก็บรายการขอมูลผูติดตอไว และทุกคําขอสามารถเรียกขอมูลผูติดตอ

จากฐานขอมูลกลางนี้มาใชงานได โดยเริ่มจากการเขาไปที่ ICON โปรแกรมอื่นๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.1  

 

รูปที่ 2.1 หนาจัดการผูติดตอ 

 2.2 คลิ๊กไปที่เมนู จัดการขอมูลผูติดตอ จะปรากฎหนาจอดังแสดงในรูปที่ 2.2 และกรอกขอมูลดังหนา

ตัวอยางการกรอกขอมูลดังรูปที่ 2.3 หรือแกไขรายการขอมูลโดยเลือกไปที่รายการแกไข Column ซายสุดของ

หนาจอโปรแกรม เมื่อเสร็จการทํารายการ กรุณากดยืนยันการทํารายการที่ปุมตกลง 

 

รูปที่ 2.2 แสดงหนาจอจัดการขอมลูผูติดตอ 
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รูปที่ 2.3 ตัวอยางหนารายการกรอกขอมลูผูติดตอ 

3. การติดตามสถานะคําขอ 

 ใหผูประกอบการเลือกไปที่ ICON ติดตามผลการพิจารณาคําขอ ในหนาจอหลัก และเลือกกลุมคําขอ

ที่ตองการ จะปรากฎหนาจอติดตามสถานะคําขอ ดังรูปที่ 3.1 ทั้งนี้ ในกรณีที่ระบบแจงสถานะคําขอวา กนอ.

ตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณา กลับไปที่หมวดคําขอที่ไดทําการยื่นคําขอ และทําการแกไขคําขอ พรอมทั้ง

สงกลับมายังกนอ. เพื่อใหพิจารณาตอไป และถาหากผูประกอบการตองการดูรายละเอียดขอมูลคําขอที่ได

นําสงกนอ. กรุณาเลือกไปที่ปุม คลิก ในรายการคําขอที่ตองการ จะปรากฎรายละเอียดของขอมูลคําขอที่ได

นําสง ดังแสดงในรูปที่ 3.2  
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รูปที่ 3.1 แสดงรายการสถานะคําขอที่นําสงกนอ. 

 

รูปที่ 3.2 แสดงตัวอยางขอมูลรายละเอียดคําขอที่นําสงมายัง กนอ. 
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 4. การพิมพใบอนุญาต 

  ใหผูประกอบการเลือกไปที่ ICON พิมพใบอนุญาต ในหนาจอหลัก และเลือกกลุมคําขอที่

ตองการ จะปรากฎหนาจอพิมพใบอนุญาตดังรูปที่ 4.1 ทั้งนี้ ใบอนุญาตที่ปรากฎในระบบ จะเปนใบอนุญาต ที่

เปนการสรางขอมูลคําขอจากระบบ e-PP Version 2015 เทานั้น เมื่อเลือกเสร็จแลว ใหเลือกพิมพใบอนุญาต 

ในคําขอที่ตองการในหัวขอดูใบอนุญาต Column ซายมือสุด ตามรูปที่ 4.2 จะปรากฎขอมูลใบอนุญาตที่เปน

ไฟลเอกสาร PDF ข้ึนมา 

 

รูปที่ 4.1 ตัวอยางหนาจอโปรแกรมเลือกคําขอที่ตองการพมิพใบอนุญาต 

 

รูปที่ 4.2 รายการเอกสารใบอนญุาต 
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5. การจัดการสิทธิ์ผูใชงานยอย 

 ในการสรางผูใชงานยอยนั้น จะเปนกลุมโปรแกรมที่จะนํามาใชงานทดแทน การยื่นคําขอเปดใชสิทธิ์ 

User เพิ่มเติม โดยการมอบอํานาจมาที่กนอ. ดังนั้นผูประกอบการสามารถสรางกลุมผูใชงาน และ User ที่จะ

เขามาใชงานระบบไดตามความประสงค 

 5.1  เลือกไปที่ ICON บริหารจัดการสิทธิ์สําหรบัผูประกอบการ จะขึ้นหนาจอดังแสดงในรูปที่ 5.1 

 

รูปที่ 5.1 แสดง Menu บรหิารจัดการสิทธิ ์

โดยในแตละหัวขอมรีายละเอียดในการใชงานดังนี ้

- สรางกลุมผูใชงานยอย ใชสําหรบัสรางกลุมผูใชงานของผูประกอบการ เชนกลุมเจาหนาที่ ย่ืนคําขอ

สิทธิประโยชนทางดานภาษีอากร กลุมผูใชงานยื่นคําขอกอสรางเปนตน เพื่อเปนขอมูลอางอิงการ

บรหิารจัดการกลุมผูใชงาน 

- กําหนดสิทธิ์กลุม การเขาถึงโปรแกรมของ User ยอย ใชสําหรับ กําหนดสทิธิ์ใหกลุมผูใชงานยอย วา

ในกลุมตางๆ สามารถมองเห็น หรือใชงานโปรแกรมใดๆในระบบไดบาง 

- จัดการ User ยอยสําหรับผูประกอบการ  ใชสําหรับสราง User/Password ใหผูปฏิบัติงานสําหรับ

ผูประกอบการ (ขอแนะนําคือ 1 ผูปฏิบัติงาน ตอ 1 User ใชงานระบบ) และกําหนดวา User ที่สราง

ขึ้นมานั้น จะใหอยูในกลุมผูใชงานยอยกลุมใด 

- Reset รหัสผานผูใชงานยอย ใชในกรณี ผูใชงานที่ผูประกอบการสรางขอมลู User/Password เขา

ใชงานระบบลมืรหัสผาน โดยระบบจะ สุมคา Password ใหใหมอัตโนมัติ ซึง่ถาหากผูใชงานมีความ

ประสงคทีจ่ะเปลี่ยน Password ใหผูใชงาน Login เขาสูระบบ ดวย Password ใหมที่ไดรบั และเขา

ไปที่หัวขอเปลี่ยน Password ดานบนขวามือของโปรแกรม  
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ทั้งนี้ ถาผูประกอบการจํา User หรือ Password ผูใชงานหลัก ที่กนอ. สรางขึ้นไมได กรุณาเลอืกไปที่

ลืม Password ในหนา Login แลวทําตามกระบวนการ หรอื ติดตอเจาหนาที่ ตามขอมูลในหนา 

Login 

 

 

 

 


