
นําเสนอการใช้งาน

ระบบอนุมัติ อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-PP)

สําหรับผู้ประกอบการ

โปรดลงทะเบียนก่อนเข้ารับการอบรม (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า)



นําเสนอการใช้งาน

ระบบอนุมัติ อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-PP)

สําหรับผู้ประกอบการ

โดยทีมศึกษา-พัฒนาระบบ e-PP

บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จํากัด



หัวข้อนําเสนอ

• ภาพรวมระบบ e-PP

• e-PP กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานสู่ยุคดิจิทัล

• บริการต่าง ๆ ในระบบปัจจุบัน

• แนะนําช่องทางการประสานงาน และ ติดต่อสื่อสาร

• ภาพรวมการยื่นคําขอเข้าระบบ e-PP

• การติดตามสถานะ และ การแจ้งเตือนจากระบบ

• Master Data เสาเข็มแห่งข้อมูล
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หัวข้อนําเสนอ

• กระบวนการจัดเตรียมชุดคําขอในโปรแกรม Offline

• การยื่นคําขอขุดดิน ถมดิน

• การยื่นคําขอทางด้านกฎหมายสาธารณสุข

• กระบวนงานการตรวจประเมินตนเอง (Self Declaration)

• การตรวจประเมินภายในและภายนอกทางด้าน PSM

• คําขอรับรองเป็นผู้ส่งออกที่ดี

• คําขอเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร

• คําขอยกเลิกสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร
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e-PP กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานสู่ยุคดิจิทัล
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รูปแบบหน้าจอการใช้งานใช้ได้สะดวก สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย

สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

รองรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต แบบ e-Paperless ทั้งกระบวนการ

รองรับกระบวนการพิจารณา ตาม พรบ. อํานวยความสะดวก

รองรับการใช้งานผ่าน Chrome, Safari, Firefox และ IE version 9+ 

สามารถบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานเพิ่มเติมได้



e-PP กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานสู่ยุคดิจิทัล
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คําขอมีการเรียงลําดบักอ่นหลงั

ระบบออกใบอนุญาตไดอ้ัตโนมัต ิหลังจากกระบวนการพิจารณา แล้วเสร็จ

ระบบออกใบแจ้งชาํระเงินอัตโนมัต ิสามารถนําไปชําระเงินไดห้ลายชอ่งทาง

ติดตามผลการพิจารณาคําขอได้ตัง้แตเ่ริ่ม จนจบกระบวนการ

ตรวจสอบความถูกต้องใบอนญุาตโดยการสแกน QR Code

ระบบออกใบเสรจ็รับเงินอัตโนมตัิ สามารถนําไปใช้ในการยื่นภาษหีรือทางบญัชไีด้



e-PP กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานสู่ยุคดิจิทัล
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e-PP กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานสู่ยุคดิจิทัล
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e-PP กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานสู่ยุคดิจิทัล
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e-PP กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานสู่ยุคดิจิทัล
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e-PP กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานสู่ยุคดิจิทัล
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e-PP กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานสู่ยุคดิจิทัล
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e-PP กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานสู่ยุคดิจิทัล
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e-PP กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานสู่ยุคดิจิทัล
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e-PP กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานสู่ยุคดิจิทัล
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ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ

ทีม Support ระบบ e-PP



ช่องทางติดต่อสื่อสารกับ

ทีม Support ระบบ e-PP

e-PP Change for Sustainability



ช่องทางติดต่อสื่อสารกับ

ทีม Support ระบบ e-PP



ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ

กองบริการผู้ประกอบกิจการ
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ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ

กองสิทธิประโยชน์

20



ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ

กองอนุญาตก่อสร้าง
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ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ

กองการเงิน
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ช่องทางการชําระเงิน
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ภาพรวมกระบวนการหลักในการยื่น

คําขออนุมัติอนุญาต ของ กนอ.
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ตัวอย่างเข้าหน้าระบบฝั่งผู้ประกอบการ

25e-PP Change for Sustainability



นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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ตัวอย่างเข้าหน้าระบบฝั่งผู้ประกอบการ

28e-PP Change for Sustainability



การติดตามสถานะ และ การแจ้งเตือนจากระบบ

29e-PP Change for Sustainability



การติดตามสถานะ และ การแจ้งเตือนจากระบบ

30e-PP Change for Sustainability

ตัวอย่างโปรแกรมแจ้งเตือน กรอกข้อมูล e-Mail ที่ใช้ประกอบการจัดส่งใบแจ้งชําระเงินทางอิเล็กทรอนกิสจ์ากกนอ. คําขอ กนอ. 01/1



การติดตามสถานะ และ การแจ้งเตือนจากระบบ

31e-PP Change for Sustainability



การติดตามสถานะ และ การแจ้งเตือนจากระบบ

32e-PP Change for Sustainability



การติดตามสถานะ และ การแจ้งเตือนจากระบบ

33e-PP Change for Sustainability



การติดตามสถานะ และ การแจ้งเตือนจากระบบ
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การแจ้งเตือนจากระบบ>>ให้ยื่นแจ้งเริ่มประกอบกิจการ

35e-PP Change for Sustainability



ระบบฐานข้อมูลตั้งต้น (MASTER DATA)
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ระบบฐานข้อมูลตั้งต้น (Master Data)
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ระบบฐานข้อมูลตั้งต้น (Master Data)
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ระบบฐานข้อมูลตั้งต้น (Master Data)
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ระบบฐานข้อมูลตั้งต้น (Master Data)
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ระบบฐานข้อมูลตั้งต้น (Master Data)
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ระบบฐานข้อมูลตั้งต้น (Master Data)
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ระบบฐานข้อมูลตั้งต้น (Master Data)
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ระบบฐานข้อมูลตั้งต้น (Master Data)
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ระบบฐานข้อมูลตั้งต้น (Master Data)
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ระบบฐานข้อมูลตั้งต้น (Master Data)
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ระบบฐานข้อมูลตั้งต้น (Master Data)
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ระบบฐานข้อมูลตั้งต้น (Master Data)
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ประเทศ คดิเป็น ปรมิาณรอ้ยละ 
สารทดสอบ1 ของแขง็ 50 ตัน 5000000 ออสเตรเลยี 40
สารทดสอบ2 ของเหลว 60 ลูกบาศกเ์มตร 1500000 ลาว 30
สารทดสอบ3 ก๊าช 150000 ลติร 95000000 พม่า 30

ชนดิของวัตถุดบิ สถานะ ปรมิาณการใชต้่อปี หน่วย มูลค่า (บาท/ปี) แหล่งทมีาของวัตถุดบิ



ระบบฐานข้อมูลตั้งต้น (Master Data)
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ระบบฐานข้อมูลตั้งต้น (Master Data)
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ถาม-ตอบ

รับฟังข้อเสนอแนะ
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การพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในปี 2564
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จํานวนคําขอรายเดือนจากระบบ e-PP

53
อ้างอิงข้อมูลเดือนกรกฏาคม 2564



โปรแกรม OFFLINE
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กระบวนการจัดเตรียมชุดคําขอในโปรแกรม Offline
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เปิดโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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เปิดโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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เปิดโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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เปิดระบบคําขอในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline



เข้าสู่หน้าโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 01/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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โปรแกรม Offline สําหรับคําขอ กนอ. 01/1
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คําขอ กนอ. 01/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 01/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 01/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 01/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 01/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline

67



คําขอ กนอ. 01/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 01/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 01/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline

70



คําขอ กนอ. 01/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline



โปรแกรม Offline สําหรับคําขอ กนอ. 03/1
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คําขอ กนอ. 03/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 03/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 03/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 03/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 03/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 03/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 03/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 03/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 03/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 03/1 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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โปรแกรม Offline สําหรับคําขอ กนอ. 03/5
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คําขอ กนอ. 03/5 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 03/5 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 03/5 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 03/5 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 03/5 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 03/5 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 03/5 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 03/5 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 03/5 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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คําขอ กนอ. 03/5 ในโปรแกรมยื่นคําขอแบบ Offline
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ถาม-ตอบ

รับฟังข้อเสนอแนะ
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การยื่นคําขอขุดดิน ถมดิน

95



การยื่นคําขอขุดดิน ถมดิน
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การขุดดิน การถมดิน

มีความลึกจากระดับพื้นดิน 

เกินสามเมตร หรือ มีพื้นที่ปาก

บ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร

มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อ

เป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตาราง

เมตร และ มีความสูงของเนินดิน

ตั้งแต่สองเมตรนับจากระดับที่ดิน

ต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และ   

ต้องทําทางระบายน้ํา

* ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ

คํานวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา

วิศวกรรมโยธา ไม่ต่ํากว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร



กระบวนการยื่นคําขอขุดดินถมดิน
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การยื่นคําขอขุดดินถมดิน
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การยื่นคําขอขุดดินถมดิน
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การยื่นคําขอขุดดินถมดิน
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การยื่นคําขอขุดดินถมดิน
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การยื่นคําขอขุดดินถมดิน
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การยื่นคําขอขุดดินถมดิน
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หน้าจอติดตามสถานการณ์ยื่นคําขอรับแจ้งขุดดินและถมดิน 

สําหรับผู้ประกอบการ
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หน้าจอแสดงใบแจ้งชําระเงิน

คําขอขุดดินถมดิน
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หน้าจอแสดงรายการใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการได้รับ
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หน้าจอแสดงรายการใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการได้รับ
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ถาม-ตอบ

รับฟังข้อเสนอแนะ
108



การยื่นคําขอทางด้านกฎหมายสาธารณสุข
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รวมคําขอทางด้านกฎหมายสาธารณสุข
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การยื่นคําขอทางด้านกฎหมายสาธารณสุข

หน้าหลักในการเข้าใช้งานโดยองค์กรภายนอก
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การยื่นคําขอทางด้านกฎหมายสาธารณสุข
หน้าลงทะเบียน ขอมีผู้ใช้งานในระบบ e-PP สําหรับองค์กรภายนอก

112



การยื่นคําขอทางด้านกฎหมายสาธารณสุข

หน้าลงทะเบียน ขอมีผู้ใช้งานในระบบ e-PP สําหรับองค์กรภายนอก
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การยื่นคําขอทางด้านกฎหมายสาธารณสุข
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การยื่นคําขอทางด้านกฎหมายสาธารณสุข

หน้าลงทะเบียน ขอมีผู้ใช้งานในระบบ e-PP สําหรับองค์กรภายนอก



การยื่นคําขอทางด้านกฎหมายสาธารณสุข

หน้าหลักในการเข้าใช้งานโดยผู้ประกอบการกนอ.

115



หน้าตัวอย่างการสร้างคําขอ

ทางด้านกฎหมายสาธารณสุข
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การยื่นคําขอทางด้านกฎหมายสาธารณสุข
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หน้าตัวอย่างการสร้างคําขอ

ทางด้านกฎหมายสาธารณสุข



การยื่นคําขอทางด้านกฎหมายสาธารณสุข

118

หน้าตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลคําขอ

ทางด้านกฎหมายสาธารณสุข



การยื่นคําขอทางด้านกฎหมายสาธารณสุข

119

หน้าตัวอย่างการลบร่างคําขอ

ทางด้านกฎหมายสาธารณสุข



การติดตามสถานะ และ การแจ้งเตือนจากระบบ

120

การยื่นคําขอทางด้านกฎหมายสาธารณสุข

หน้าตัวอย่างการติดตามสถานะการพิจารณาอนุมัติอนุญาต



การติดตามสถานะ และ การแจ้งเตือนจากระบบ

121

หน้าตัวอย่างการติดตามสถานะการพิจารณาอนุมตัิอนุญาต

การยื่นคําขอทางด้านกฎหมายสาธารณสุข



หน้าตัวอย่างใบแจ้งชาํระเงิน

การยื่นคําขอทางด้านกฎหมายสาธารณสุข

122



การติดตามสถานะ และ การแจ้งเตือนจากระบบ

123

หน้าตัวอย่างใบอนุญาต

การยื่นคําขอทางด้านกฎหมายสาธารณสุข



ถาม-ตอบ

รับฟังข้อเสนอแนะ
124



125

พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

================================

ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓



แนวทางการอนุมัติ อนุญาตให้สอดรับกับ

พระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

การเปลี่ยนแปลงสถานะ การเป็น

โรงงาน

การยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาต

การตรวจประเมินตนเอง

การตรวจประเมินทางด้าน PSM

126



แนวทางการอนุมตัิ อนุญาตให้สอดรับกับ

พระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

127

การเปลี่ยนแปลงสถานะการเป็นโรงงาน



ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และ เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓

128



ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และ เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓

129



ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และ เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓

130



ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และ เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓

131

ยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอก (External Audit) / รายงาน Process 
Safety Management (PSM)  ประกอบการยื่น ขอต่ออายุ/ขออนุญาต



ตัวอย่างบัญชีรายชือ่สารเคมีอนัตรายร้ายแรงทา้ยข้อบังคับฯ

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓

132



ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และ เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓

133



ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และ เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓

134

ผู้ประกอบการรายเดิม จะมีการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตครั้งสุดท้าย

2563 2564 2565 2566 2567

ปีที่จะหมดอายุ จะยื่นต่ออายุครั้งสุดท้ายใบอนุญาต

กนอ. 01/2

กนอ. 03/6

ข้อ ๒๔ หนังสืออนุญตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ

          หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคอุตสหกรม (ฉบับต่ออายุ) 

          ซึ่งได้ให้ไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับและยังไม่สิ้นผล

          ให้ใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะสิ้นระยะเวลาการอนุญาต 



ตัวอย่างใบอนุญาตฉบับไม่ต่ออายุ

135

การยกเลิกกาต่ออายุใบอนุญาต



การตรวจประเมินตนเอง

(SELF DECLARATION)

136



แนวทางการอนุมัติ อนุญาตให้สอดรับกับ

พระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

137

แนวทางการตรวจโรงงาน

การตรวจรับรองตนเอง / Self-Declaration

- การดําเนินการตรวจสอบตามกฎหมายโดยผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ดําเนินการ

การตรวจสอบหรือรับรองโดยThird Party 

- การดําเนินการตรวจสอบหรือรับรองโดย กนอ. หรือผู้ตรวจสอบเอกชนที่ได้รับ
ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

การตรวจสถานประกอบการประจําปี / Annual Visit 

- การตรวจสอบสถานประกอบการตามแผนงานที่ กนอ. กําหนดในปีนั้นๆ



138

กระบวนงานการตรวจประเมินตนเอง (Self Declaration)



ตัวอย่างหน้าระบบการตรวจรับรองตนเอง / Self-Declaration

139



ตัวอย่างหน้าระบบการตรวจรับรองตนเอง / Self-Declaration

140



ตัวอย่างหน้าระบบการตรวจรับรองตนเอง / Self-Declaration

141



ตัวอย่างหน้าระบบการตรวจรับรองตนเอง / Self-Declaration

142



ตัวอย่างหน้าระบบการตรวจโรงงาน

143



ตัวอย่างหน้าระบบการตรวจโรงงาน

144



การตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิต

PROCESS SAFETY MANAGEMENT (PSM)
145



การตรวจประเมินทางด้าน PSM



การตรวจประเมินทางด้าน PSM



การตรวจประเมินภายใน



การตรวจประเมินภายใน



การตรวจประเมินภายใน



ผู้ประกอบการยื่นคําขอการตรวจประเมินภายนอก



ผู้ประกอบการยื่นคําขอการตรวจประเมินภายนอก



ผู้ประกอบการยื่นคําขอการตรวจประเมินภายนอก



ผู้ประกอบการภายนอก จัดทําแผนปฎิบัติการแก้ไข



ผู้ประกอบการภายนอกสรุปกิจกรรมปฎิบัติการแก้ไข



คําขอรับรองการเป็นผู้ส่งออกที่ดี

156



สิทธิประโยชน์การเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี

157

ผู้ประกอบการส่งออกที่ดี ผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียน

1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่าน

อินเตอร์เน็ต  จะได้รับการคืนภาษีภายใน 15 วัน  

นับแต่วันที่ยื่นแบบ

1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่าน

อินเตอร์เน็ต  จะได้รับการคืนภาษีภายใน 30 วัน  

นับแต่วันที่ยื่นแบบ

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สํานักงาน

สรรพากร  จะได้รับการคืนภาษีภายใน 45 วัน  นับ

แต่วันที่ยื่นแบบ

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สํานักงาน

สรรพากร  จะได้รับการคืนภาษีภายใน 60 วัน  นับ

แต่วันที่ยื่นแบบ

3. สิทธิดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่เดือน

ภาษีที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี 

โดยต้องเป็นแบบ ภ.พ. 30 ของเดือนภาษีที่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ และยื่นแบบ ภ.พ. 30 ภายในกําหนดเวลา

3. สิทธิดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่เดือน

ภาษีที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการส่งออกขึ้น

ทะเบียน โดยต้องเป็นแบบ ภ.พ. 30 ของเดือนภาษีที่

ได้รับสิทธิประโยชน์ และยื่นแบบ ภ.พ. 30 ภายใน

กําหนดเวลา



โปรแกรมยื่นคําขอรับรองการเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี

158



โปรแกรมยื่นคําขอรับรองการเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี

159



โปรแกรมยื่นคําขอรับรองการเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี

160* ควรยื่นที่ สนง.นิคมฯ



โปรแกรมยื่นคําขอรับรองการเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี

161



ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นผู้ประกอบการส่งออกทีด่ี

162



คําขอรับรองการเป็นผู้ประกอบการในเขตเสรี และ

ขอเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร (TAX Incentive)

163



164

ผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนเป็นผู้นาํเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร

และได้รับการขึ้นทะเบียน (Customs Registration) แล้ว จึงสามารถดําเนินการใน

กระบวนการทางศุลกากรได้ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2564



165

ผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนเป็นผู้นาํเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร

และได้รับการขึ้นทะเบียน (Customs Registration) แล้ว จึงสามารถดําเนินการใน

กระบวนการทางศุลกากรได้ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2564



166

TAX Incentive
ตัวอย่าง

เลขสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 14 หลัก

I-52-010-0506-1100
51 – พาณิชยกรรม

52 – อุตสาหกรรม

53 – พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

 หากมีการเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการ

 ให้ยกเลิกเลขทะเบียนฯ เดิม

 และออกเลขทะเบียนฯ ใหม่



โปรแกรมยื่นคําขอรับรองการเป็นผู้ประกอบการในเขตเสรี และ ขอเลข

ทะเบียนสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร (TAX Incentive)

167



168

กระบวนงานอนุมัติ อนุญาต คําขอนําเข้า-ส่งออก



โปรแกรมยื่นคําขอรับรองการเป็นผู้ประกอบการในเขตเสรี และขอเลข

ทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร (TAX Incentive)

169



170

คําขอรับรองการเป็นผู้ประกอบการในเขตเสรี และ

ขอเลขทะเบียนสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษีอากร (TAX Incentive)



171

คําขอรับรองการเป็นผู้ประกอบการในเขตเสรี และ

ขอเลขทะเบียนสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษีอากร (TAX Incentive)



คําขอรับรองการเป็นผู้ประกอบการในเขตเสรี และ

ขอเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร (TAX Incentive)

172



คําขอยกเลิกเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร (TAX Incentive)

173

ยื่นคําขอเมื่อ

- ย้ายออกนอกเขตประกอบการเสรี

- เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ

- เปลี่ยนเลขทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- มีการควบรวมกิจการ

- จาก บจก.>>บมจ.



174

คําขอยกเลิกเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร (TAX Incentive)



การยื่นคําขอยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร

175



การขอขยายระยะเวลาการจัดเก็บของในเขตประกอบการเสรี

176



การขอขยายระยะเวลาการจัดเก็บของในเขตประกอบการเสรี

177



การขอขยายระยะเวลาการจัดเก็บของในเขตประกอบการเสรี

178



F A Q

179



ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ

ทีม Support ระบบ e-PP

โปรดให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

กรณีต้องการแจ้งประเด็น

หรือให้ข้อเสนอแนะ

การใช้งานระบบ

- แคปหน้าจอ

- เอกสารอ้างอิง 

- ไฟล์แนบที่พบประเด็น

- แจ้งเลขคําขอ

- อื่นๆ (หากมี)



โปรแกรมอื่น ๆ

181



โปรแกรมอื่น ๆ > จัดการกรอกอีเมลเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน/

ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

182

**โปรดตรวจสอบความถูกต้อง 

ของการกรอกข้อมูล เพื่อใช้ใน

การออกใบเสร็จรับเงิน / 

ใบกํากับภาษี ก่อนคลิกส่งคําขอ

**ระบบออกใบแจ้งชําระเงิน

โดยอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไข

ข้อมูลใบแจ้งชําระเงินได้

 

**โปรดตรวจสอบความถูกต้อง 

e-mail address สําหรับให้ 

กนอ. จัดส่งใบเสร็จรับเงิน / 

ใบกํากับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 



ใบแจ้งชําระเงิน จากระบบ e-PP
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กนอ.จะจัดส่ง

ใบกํากับภาษี

ทางอีเมลที่ ผปก.

ให้ข้อมูลไว้



ช่องทางการชําระเงิน
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ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ที่จัดส่งไปยังอีเมลที่กรอกไว้บนระบบ
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คู่มือการใช้งาน/เอกสารต่างๆ



เอกสารประกอบการอบรม



เอกสารประกอบการอบรม



คู่มือการใช้งาน/เอกสารต่างๆ



การสร้างและกําหนดสิทธิ์- การติดตามผล
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การยื่นคําขอใชท้ี่ดิน
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ถาม-ตอบ

รับฟังข้อเสนอแนะ

=============

จบการนําเสนอ
192


