
น ำเสนอกำรใช้งำน
ระบบอนุมัติ อนุญำตทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-PP)

ส ำหรับผู้ประกอบกำร

โดยคณะท ำงำน ทีมที่ปรึกษำ และ พัฒนำระบบ e-PP

จัดท ำเอกสำรเมื่อ ตุลำคม 2562



หัวข้อน ำเสนอ

• แนะน ำคุณสมบัติหลักของระบบ e-PP

• แนะน ำช่องทำงกำรช ำระเงินรูปแบบใหม่

• แนะน ำกำรยื่นค ำขอเข้ำระบบ e-PP

• แนะน ำช่องทำงกำรประสำนงำน และ ติดต่อสื่อสำร
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คุณสมบัติหลักของระบบ e-PP
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รูปแบบหน้ำจอกำรใช้งำนใช้ได้สะดวก สำมำรถใช้งำนได้บนอุปกรณ์ที่หลำกหลำย

สำมำรถใช้งำนได้ทุกที่ทุกเวลำ

รองรับกระบวนกำรอนุมัติ อนุญำต แบบ e-Paperless ทั้งกระบวนกำร

ตรวจสอบควำมถูกต้องใบอนุญำตโดยกำรสแกน QR Code

ติดตำมผลกำรพิจำรณำค ำขอได้ตั้งแต่เริ่ม จนจบกระบวนกำร



คุณสมบัติหลักของระบบ e-PP

4

รองรับ กระบวนกำรพิจำรณำ ตำม พรบ. อ ำนวยควำมสะดวก

ค ำขอมีกำรเรียงล ำดับก่อนหลัง

ระบบออกใบอนุญำตได้อัตโนมัติ หลังจำกกระบวนกำรพิจำรณำ แล้วเสร็จ

ระบบออกใบแจ้งช ำระเงินอัตโนมัติ สำมำรถน ำไปช ำระเงินได้หลำยช่องทำง

สำมำรถบริหำรจัดกำรสิทธิ์ผู้ใช้งำนเพิ่มเติมได้



กระบวนกำรหลักในกำรยื่นค ำขอ
อนุมัติ อนุญำต ของ กนอ.

ผู้ประกอบกำร
ยื่นค ำขอ

กนอ. 
ตรวจสอบ

ค ำขอ

กนอ. 
พิจำรณำ

ค ำขอ

ผู้ประกอบกำร
ช ำระเงิน

(ถ้ำมี)

ผู้ประกอบกำร
รับใบอนุญำต
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เริ่มต้นใช้งำนโดยเข้ำสู่เว็บไซด์ กนอ. 
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https://epp-ent.ieat.go.th/epp/

e-PP Change for Sustainability

https://epp-ent.ieat.go.th/epp/


จ ำนวนค ำขอรำยเดือนจำกระบบ e-PP
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ที่ รำยกำรค ำขอ
จ ำนวน

ค ำขอที่ยื่น 

จ ำนวน

ใบอนุญำต 

1 สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษี (Tax)
8,500 8,400

2 สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภำษีอำกร (Non-Tax)
850 710

3 ใช้ที่ดินและต่อใบอนุญำต
200 100

4 ขอก่อสร้ำงอำคำร
70 30 

5 กำรประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม
70 30



ตัวอย่ำงขั้นตอนกำรสร้ำง ICON บน Smart Phone
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แนะน ำช่องทำงกำรช ำระเงิน
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แนะน ำช่องทำงกำรช ำระเงิน
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เริ่มเข้ำใช้งำนระบบส่วนผู้ประกอบกำร
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https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php

https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/login_ent.php


เริ่มเข้ำใช้งำนระบบส่วนผู้ประกอบกำร
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กำรบริหำรจัดกำรสิทธ์ิกำรเข้ำใช้งำนระบบ
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โปรแกรมอื่น ๆ > จัดกำรข้อมูล
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โปรแกรมอื่น ๆ > เพิ่มรำยชื่อผู้ติดต่อ
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โปรแกรมอื่น ๆ > จัดกำรข้อมูลที่อยู่ส ำหรับออกใบก ำกับภำษี
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- กรุณำตรวจสอบข้อมูลในกำร
ออกใบเสร็จรับเงิน / ใบก ำกับ
ภำษีให้ถูกต้อง ก่อนส่งค ำขอ
- ระบบออกใบแจ้งช ำระเงินโดย
อัตโนมัติ ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูล
ใบแจ้งช ำระเงินได้
ทั้งนี้หำกผู้ใช้งำนพบว่ำที่อยู่ไม่
ถูกต้อง หลังจำกออกเอกสำรแจ้ง
ช ำระเงินจำกระบบ 
ให้ติดต่อขอแก้ไขใบเสร็จรับเงิน 
กับทำงเจ้ำหน้ำที่บัญชี ของกนอ. 
ต่อไป



ขอใช้ที่ดิน
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ขอก่อสร้ำงอำคำร
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กำรประกอบกิจกำรในนิคมฯ
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สิทธิประโยชน์ด้ำนคนต่ำงด้ำว
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ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรเข้ำใช้งำนระบบ
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ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรเข้ำใช้งำนระบบ
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ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรเข้ำใช้งำนระบบ
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ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรเข้ำใช้งำนระบบ
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***ค ำแนะน ำ กรุณำตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง ก่อนท ำกำรกดบันทึกหรือกดส่งค ำขอ
ข้อมูลในไฟล์ต้นแบบต้องไม่เว้นบรรทัด ไม่ใส่สูตรค ำนวณ เครื่องหมำย หรือ สัญลักษณ์
พิเศษ ใด ๆ  ไม่เช่นนั้นจะท ำกำร  Upload ไฟล์ไม่ส ำเร็จ***



ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรเข้ำใช้งำนระบบ
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***ระบบ  Set Time out 30 นำที
โปรดเตรียมไฟล์ที่ต้องกำร Upload และ Scan ไฟล์ pdf ให้พร้อม 

หำกชุดค ำขอยังไมพ่ร้อมส่ง หรือ ใกล้หมดเวลำให้ บันทึกกำรกรอกข้อมูล ไว้ก่อน***



กำรติดตำมผลกำรพิจำรณำ
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กำรติดตำมผลกำรพิจำรณำ
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ควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลในระบบ มีผลต่อกำร
พิจำรณำอนุมัติ อนุญำต

• ชื่อ, ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อผู้ประกอบกำร

• เลข 13 หลักนิติบุคคลผู้ประกอบกำร

• แปลงที่ดิน

• วัตถุประสงค์ในกำรประกอบกิจกำร

• ประเภทกำรประกอบกิจกำร

• สถำนะกำรประกอบกิจกำร

• ทุนจดทะเบียน

• จ ำนวนคนงำน ชำย หญิง

• กำรใช้สำธำรณูปโภค

• ก ำลังแรงม้ำเครื่องจักร

• เอกสำรแนบประกอบค ำขออนุญำตตำมค ำขอนั้น ๆ
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สถำนะกำรด ำเนินกำร
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***ผู้ประกอบกำร สำมำรถยื่นค ำขอชุดเดิมได้สูงสุด 2 ครั้ง หำกเจ้ำหน้ำที่ตคีืน 
ค ำขอครั้งที่ 2 ชุดค ำขอนั้น ๆ จะสิ้นสภำพ / สังเกตหน้ำระบบแสดงสถำนะ
ไม่อนุญำต (ยื่นเพิ่มเติม)***



พิมพ์ใบอนุญำต
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ใบแจ้งช ำระเงิน จำกระบบ e-PP
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ช่องทำงกำรช ำระเงิน
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ตัวอย่ำงหนังสืออนุญำตที่ออกจำกระบบ
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เตรียมพบกับใบอนุญำตทำง
อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ 

เร็วๆนี้
(ในรูปคือรูปแบบปจัจุบัน)



ภำพรวมช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร



ติดต่อผ่ำน App.Line @IEAT-ePP-Support

e-PP Change for Sustainability



ติดต่อผ่ำน App.Line @IEAT-ePP-Support



กำรสร้ำงและก ำหนดสิทธิ์- กำรติดตำมผล
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กำรยื่นค ำขอใช้ที่ดิน
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ดำวน์โหลดเอกสำร
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Q&A
THANK YOU 
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