
คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ประกอบการ (Software User Document) 

 

สารบัญ 

กิจกรรมประเภท งาน Top Thai Brands, Thailand week 
เรื่อง                                                                                                                 หน้า 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมงาน Top Thai Brands, Thailand week ................................................................... 1 

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน ................................................................................................................................. 1 

ขั้นตอนการค้นหากิจกรรม .......................................................................................................................... 2 

การกรอกข้อมูลใบสมัคร ............................................................................................................................. 4 

1. ข้อมูลบริษัท ................................................................................................................................... 5 

2. ข้อมูลประกอบ ............................................................................................................................... 6 

3. ข้อมูลผู้ติดต่อ/คณะ ........................................................................................................................ 8 

4. สินค้า ........................................................................................................................................... 13 

5. ค่าใช้จ่าย ...................................................................................................................................... 17 

6. เอกสารแนบ ................................................................................................................................. 19 

การส่งใบสมัคร .......................................................................................................................................... 23 

 



คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ประกอบการ (Software User Document) 

1 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมงาน Top Thai Brands, Thailand week 

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน 

- เข้าเว็บ http://drive.ditp.go.th/th-th/ 
- คลิกปุ่ม Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 
 

- กรอกข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขบัตรประชาชน รหัสผ่าน หลังจากนั้นคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ประกอบการ (Software User Document) 

2 

ขั้นตอนการค้นหากิจกรรม 

- คลิกท่ีเมนู งานแสดงสินค้า เลือกหัวข้อ Top Thai Brands 

 

- ระบบจะแสดงรายการกิจกรรมประเภท Top Thai Brands ผู้ใช้สามารถท าการค้นหากิจกรรมโดย
กรอกชื่อกิจกรรม หรือค้นหาตามเดือน และปีที่จัดกิจกรรม ดังรูปด้านล่าง จากนั้นท าการ คลิกเลือก
กิจกรรมที่สนใจจะสมัครเข้าร่วม 
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- จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังรูป ซึ่งในหน้านี้ผู้ใช้
สามารถคลิกปุ่ม สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกใบสมัครต่อไป 
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การกรอกข้อมูลใบสมัคร 
การกรอกข้อมูลใบสมัครมี 6 ส่วนหลักๆคือ 

- ข้อมูลบริษัท 
- ข้อมูลประกอบ 
- ผู้ติดต่อ 
- สินค้า 
- ค่าใช้จ่าย 
- เอกสารแนบ 
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1. ข้อมูลบริษัท 

การแก้ไขข้อมูลบริษัทท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม แก้ไข ดังรูป 

 
 

ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลบริษัท ดังรูป ให้ผู้ใช้แก้ไชข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก หากไม่ต้องการบันทึกคลิกปุ่ม ย้อนกลับ 
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2. ข้อมูลประกอบ 
การกรอกข้อมูลประกอบ ให้คลิกที่ปุ่ม ข้อมูลประกอบ 
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หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลประกอบ ท าการกรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่มย้อนกลับ 
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3. ข้อมูลผู้ติดต่อ/คณะ 

การกรอกข้อมูลผู้ติดต่อ ให้คลิกท่ีปุ่ม ผู้ติดต่อ/คณะ 

 

ข้อมูลผู้ติดต่อมี 2 ส่วนคือ ข้อมูลผู้ติดต่อ และรายชื่อของเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จะเดินทางไปร่วมกับ

คณะ (ถ้ามี) ซึ่งมีข้ันตอนในการเพิ่ม แก้ไข และลบ ข้อมูลเหมือนกัน โดยอธิบายขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
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3.1. การเพิ่มข้อมูล 

การเพ่ิมข้อมูลคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม กรณีเพ่ิมผู้ติดต่อ คลิกปุ่มเพ่ิมที่ข้อมูลผู้ติดต่อ หากต้องการเพ่ิมข้อมูล
ผู้ติดต่อส าหรับลงใน รายชื่อของเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จะเดินทางไปร่วมกับคณะ (ถ้ามี) ให้คลิกปุ่มเพ่ิม
ข้อมูลผู้ติดต่อส าหรับลงใน รายชื่อของเจ้าหน้าที่ของบริษัทท่ีจะเดินทางไปร่วมกับคณะ (ถ้ามี) 
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จากนั้นกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 
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3.2. การแก้ไขข้อมูล 

กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อให้คลิกปุ่ม Edit 

 

จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา จากนั้นให้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม 
บันทึก 
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3.3. การลบข้อมูล 

การลบข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม Delete 

 

 

จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ใช้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม ลบข้อมูล เพ่ือยืนยัน หรือคลิกปุ่ม  
ปิดหน้าต่าง เพ่ือยกเลิก 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ประกอบการ (Software User Document) 

13 

4. สินค้า 
การกรอกข้อมูลสินค้า ให้คลิกท่ีปุ่ม สินค้า 

 
 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้ารายการข้อมูลสินค้าของใบสมัคร ผู้ใช้สามารถด าเนินการเพ่ิม แก้ไข และลบ
ข้อมูลสินค้า ในหน้าจอนี้ 
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4.1. การเพิ่มข้อมูลสินค้า 

การเพ่ิมข้อมูลสินค้า คลิกท่ีปุ่ม เพิ่ม 

 

จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา จากนั้นให้กรอกข้อมูลสินค้าตามแบบฟอร์ม เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
ให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ประกอบการ (Software User Document) 

15 

4.2. การแก้ไขข้อมูลสินค้า 

การแก้ไขข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม Edit 

 

จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา จากนั้นให้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม 
บันทึก 
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4.3. การลบข้อมูลสินค้า 

การลบข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม Delete 

 
 

จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ใช้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม ลบข้อมูล เพ่ือยืนยัน หรือคลิกปุ่ม  

ปิดหน้าต่าง เพ่ือยกเลิก 

 

เมื่อกรอกข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลอื่นๆต่อไป 
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5. ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายเป็นส่วนของการระบุคูหา การกรอกข้อมูลค่าใช้จ่าย ให้คลิกท่ีปุ่ม ค่าใช้จ่าย 
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เลือกคูหา ระบบจะก าหนดจ านวนคูหาไว้ที่ 1 คูหา แต่ถ้าผู้ประกอบการ ประสงค์มากกว่า 1 คูหา ให้ท า
การคลิกเพ่ิม และระบุจ านวนคูหาที่ต้องการหลังจากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 

หลังจากบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแล้ว ระบบจะกลับมายังหน้าจอข้อมูลรวมใน  

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
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6. เอกสารแนบ 
การกรอกข้อมูลเอกสารแนบ ให้คลิกท่ีปุ่ม เอกสารแนบ 

   



คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ประกอบการ (Software User Document) 

20 

การอัพโหลเอกสารท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Upload ดังรูป  
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จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา เพ่ือเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการอัพโหลด เมื่อได้ไฟล์เอกสารมาเรียบร้อย
แล้ว ให้คลิกปุ่ม Open ระบบจะท าการบันทึกไฟล์ให้อัตโนมัติ 
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ด าเนินการอัพโหลดเอกสารที่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกรายการ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ย้อนกลับ 
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การส่งใบสมัคร 
เมื่อกรอกข้อมูลใบสมัครทั้ง 6 ส่วนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ตรวจสอบใบสมัคร 

 

ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดการกรอกใบสมัคร ทั้งหมด เพ่ือให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูล ก่อน

ด าเนินการยื่นใบสมัคร 
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เมื่อท าการตรวจสอบข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม ยืนยันการสมัคร 

 

หลังจากนั้นระบบจะแจ้งผลการผลการด าเนินงาน ดังรูป  

 


