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คู่มือการปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคล 
 ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคล มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เข้าเว็บไซต์ https://drive.ditp.go.th/th-th/ แล้วท าการ Login เข้าใช้งานระบบ โดยคลิกที่ Login  

 

2. กรอก Username, Password และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบด้วย DITP Account” 

 

  

https://drive.ditp.go.th/th-th/
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3. เลือกเมนูข้อมูลส่วนตัว (My Profile)  

 

4. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลนิติบุคคลในปัจจุบัน ให้คลิกปุ่ม “แก้ไขโปรไฟล์” ดังรูป 
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5. แก้ไขรายละเอียดข้อมูลของบริษัท โดยข้อมูลที่แสดงประกอบด้วย 
- ข้อมูลสมาชิกกรม (ไม่สามารถแก้ไขได้) 
- ทีอ่ยู่ปัจจุบันและช่องทางการติดต่อ  
- ข้อมูลสินค้า (ไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าต้องการปรับปรงุข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่กรม) 
- ข้อมูลผู้ติดต่อ 
- ข้อมูลประกอบ 

ข้อมูลสมาชิกกรมฯ  
 ข้อมูลส่วนสมาชิกกรมฯ เป็นข้อมูลส่วนตัวของบริษัท ส่วนนี้ผู้ประกอบการจะไม่สามารถแก้ไขเองได้ 
หากต้องการปรับข้อมูลต้องแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ 
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ที่อยู่ปัจจุบันและชอ่งทางการติดตอ่ 
ที่อยู่ปัจจุบันและช่องทางการติดต่อ มีรายละเอียด 3 ส่วนคือ ที่อยู่ปัจจุบันของบริษัท , ช่องทางการ

ติดต่อ และ Social Network โดยข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของบริษัท และช่องทางการติดต่อ สามารถกรอกข้อมูล
ตามแบบฟอร์ม ดังรูป 

 

Social Network 

ส่วนข้อมูล Social Network ผูประกอบการสามารถท าการ เพิ่ม แก้ไขและลบโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. การเพ่ิม Social Network  คลิกปุ่ม เพิ่ม ดังรูป 
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จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลดังรูป ด้านล่าง ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลและ
คลิกปุ่ม “บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 

 

แสดงผลการเพิ่มข้อมูลดังรูป 

 

2. การแก้ไข Social Network คลิกปุ่มแก้ไข ดังรูป 
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จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลดังรูป ให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลที่ต้องการจากนั้น
คลิกปุ่ม “บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 

 
 

3. การลบ Social Network คลิกปุ่มลบข้อมูลดังรูป  

 
 

จากนั้นระบบจะแสดง popup เพ่ือให้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “ลบข้อมูล” เพ่ือลบ
ข้อมูลหรือ คลิกปุ่ม “ปิดหน้าต่าง” เพ่ือยกเลิก 
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ข้อมูลผูต้ิดต่อ 
จ าเป็นต้องระบุข้อมูลผู้ติดต่ออย่างน้อย 1 รายการ โดยอธิบายขั้นตอนการเพ่ิม แก้ไข และลบรายชื่อ 

ผู้ติดต่อ ดังนี้ 

การเพิ่มผู้ติดต่อ 

คลิกปุ่ม เพ่ิม ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลดังรูป ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลและคลิกปุ่ม 
“บันทึก” 
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รูปแสดงผลการเพ่ิมข้อมูลผู้ติดต่อ 

 

การแก้ไขผู้ติดต่อ 

คลิกปุ่ม Edit ดังรูป 
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จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลดังรูป ให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ จากนั้น

คลิกปุ่ม “บันทึก”  

 

 

การลบผู้ติดต่อ 

คลิกปุ่ม Delete ดังรูป 
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จากนั้นระบบจะแสดง popup เพ่ือให้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “ลบข้อมูล” เพ่ือลบข้อมูลหรือ 

คลิกปุ่ม “ปิดหน้าต่าง” เพ่ือยกเลิก 

 

ข้อมูลสินค้า 
 ข้อมูลสินค้าเป็นรายการสินค้าของผู้ประกอบการที่ได้กรอกข้อมูลไว้จากการสมัครสมาชิกกรม หาก

ผู้ประกอบการเป็นสมาชิกประเภท Other หรือไม่เคยมีประวัติในการกรอกใบสมัครสมาชิกกรม จะไม่มีข้อมูล

ส่วนนี้ และข้อมูลสินค้าผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลเองได้ หากต้องการปรับปรุงข้อมูล

สินค้า กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีก่รม 
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ข้อมูลประกอบ 
ข้อมูลประกอบ มีรายละเอียกต่างๆที่ต้องกรอกข้อมูลดังนี้ 

ประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ และหากเลือก Other จะต้องระบุข้อมูล

ประเภทธุรกิจอ่ืนๆ ดังรูป 

 

 

จุดเด่นจุดขายของสินค้า/แบรนด์/บริษัท 

ระบุข้อมูลจุดเด่นจุดขายของสินค้า หรือบริการของบริษัท ดังรูป 

 

 

Tags 

ระบุ Tags หรือค าค้นหาของบริษัท โดยสามารถคลิกเลือกค าค้นหาจากรายการที่มีอยู่แล้ว

หรือกรอกเพ่ิมใหม่แล้วกด Enter ซึ่งสามารถระบุได้มากกว่า 1 รายการดังรูป 
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ปริมาณการสั่งซ้ือขั้นต่่า (MOQ) 

ข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ า ให้กรอกข้อมูลปริมาณและหน่วยนับในการสั่งซื้อขั้นต่ าดังรูป 

 

 

ปริมาณการผลิดต่อปี 

ข้อมูลปริมาณการผลิตต่อปี ให้กรอกข้อมูลปริมาณและหน่วยนับ ดังรูป 

 

 

ระยะเวลาผลิต/ระยะเวลาส่งมอบสินค้า หลังได้รับค่าสั่งซื้อไม่รวมเวลาขนส่งไปยังประเทศผู้น่าเข้า 

ระยะเวลาผลิต/ระยะเวลาส่งมอบสินค้า สามารถระบุเป็นจ านวนวัน ดังรูป 
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กลุ่มสินค้าเฉพาะ 

กลุ่มสินค้าเฉพาะ Niche Market สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ และกรณีเลือก อ่ืนๆ 

ต้องระบุชื่อสินค้าเฉพาะอ่ืน ดังรูป 

 

 

กลุ่มสินค้า BCG 

กลุ่มสินค้า BCG ผู้ประกอบการสามารถเลือกได้ว่า มี หรือไม่มีสินต้าประเภท BCG กรณีมี

สินค้า ต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ดังรูป 

 

 

เงื่อนไขการค้า (Term of Trade) (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 เงื่อนไข) 

เงื่อนไขการค้า สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลดังรูป 
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6. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้ผู้ประกอบการคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ดังรูป 

 

 เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วระบบจะแสดง popup ผลการบันทึกข้อมูล ดังรูป  

 

กรณี ไม่ต้องการบันทึกข้อมูล สามารถคลิปุ่ม “ย้อนกลับ”  

 

 
ระบบจะแสดง popup เพ่ือให้ยืนยันการย้อนกลับ คลิกปุ่ม “ยันยัน” เพ่ือย้อนกลับโดยไม่บันทึก

ข้อมูล หรือคลิกปุ่ม “ปิด” เพ่ือปิด popup   แจ้งเตือน 

 


